
A r i e  K o r e vA A r
29 maart 1955

18 februari 2021

Ontmoetingskerk te Noordeloos
6 maart 2021

Voorganger: ds. Annette Driebergen
Organist: André de Jager

Orde voor de dankdienst 
voor het leven van



Als Arie wordt binnengebracht, luisteren we naar orgelspel. 

Welkomstwoord

Bemoediging en groet

v.: onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en niet laat varen het werk van zijn handen

v.:  Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede
 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.
a.:  Amen

We luisteren naar “Morning has broken’ – Cat Stevens

Morning has broken like the first morning.
Blackbird has spoken like the first bird.
Praise for the singing, praise for the morning,
praise for them springing fresh from the word.

Sweet the rains new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall on the first grass.
Praise for the sweetness of the wet garden,
sprung in completeness where his feet pass.

Mine is the sunlight, mine is the morning,
born of the one light, Eden saw play
Praise with elation, praise every morning
Gods recreation of the new day.



Morning has broken like the first morning.
Blackbird has spoken like the first bird.
Praise for the singing, praise for the morning,
Praise for them springing fresh from the word.

Gebed 

Over mijn vader – door Hans 

Orgelspel

Lieve papa – door Marie Anne

Orgelspel

Over Arie en IHC – door Bert Kips

Orgelspel



Uit de Bijbel: Genesis 28: 10-17 

Jakob verliet Berseba en ging op weg naar Charan. 
Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten 
omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte één van de stenen 
die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats 
liggen slapen. 
Toen kreeg hij een droom. 
Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot 
de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog 
gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei: 
‘Ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de 
God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik 
aan jou en je nakomelingen geven.
Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; 
je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, 
naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen 
wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. 
Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen 
gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen 
laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’
Toen werd Jakob wakker. 
‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de Heer aanwezig. 
Dat besefte ik niet.’ Eerbied vervulde hem. 
‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets 
anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 



Luisteren naar psalm 23 door Sela 

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; 
brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal 
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Overdenking



Luisteren naar ‘the circle of life’ – door Elton John

From the day we arrive on the planet
And blinking step into the sun
There’s more to be seen than can ever be seen,
More to do than can ever be done

Some say: “eat or be eaten”
Some say: “live and let live”
But all are agreed as they join the stampede
You should never take more than you give

Refrein:
In the circle of life
It’s the wheel of fortune
It’s the leap of faith
It’s the band of hope
Till we find our place
On the path unwinding
In the circle, the circle of life

Some of us fall by the wayside
And some of us soar to the stars
And some of us sail through our troubles
And some have to live with the scars

There’s far too much to take in here
More to find than can ever be found
But the sun rolling high through the sapphire sky
Keeps great and small on the endless round

Refrein



Gebeden 

Luisteren naar lied 675: 1 en 2 

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Slotwoorden

Bij de uitgeleide van Arie klinkt orgelspel.

Op de begraafplaats bidden we samen het ‘Onze Vader’. 
De dienst wordt op de begraafplaats afgesloten met de zegen. 



Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, 
waar je ook heen gaat

Genesis 28 vers 15a


