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Binnendragen van Abra in de kerk 
 
Afscheid met (klein)kinderen met het lied: Ik zal er zijn 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

 
Welkom door Peter Riemens 
 
Ontsteken van de Paaskaars 
   
Votum en groet 
 



6 kaarsen - zes vlammen van hoop 

 

1. Licht van haar leven, ontstoken bij haar geboorte, een symbool 

van haar geloof. 

2. Licht van haar betrokkenheid voor iedereen om haar heen. 

Oma was altijd gericht op de ander, overal was haar liefde in 

terug te zien. 

3. Licht van haar behulpzaamheid, met alles wat ze kon hielp ze 

anderen. Je was welkom met een lach en een traan. 

4. Licht van haar verwondering, over kleine dingen. Een belletje 

van een kleinkind, de schoonheid van bloemen en muziek, het 

uitzicht op de Lange Jan, de ondergaande zon. 

5. Licht van haar dankbaarheid, voor de mooie momenten die 

oma ons hielp herinneren en ons influisterde: vergeet je Hem 

niet te bedanken? 

6. Licht van haar liefde, die oma met zich meedroeg en nu in 

onze harten achterlaat. 

 

Moge jouw licht ons verlichten  

en het Licht van Christus blijvend om ons zijn. 

 
Aanvangstekst: Openbaring 7: 13 t/m 17 
En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die 
bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan 
gekomen? 
En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen 
zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden 
gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het 
Lam. 
Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in 
Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 
Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of 
enige hitte zal hen treffen. 
Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal 
hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van 
hun ogen afwissen. 
 



In memoriam 
 
Samenzang: Op Toonhoogte 147 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
En blind, maar nu kan 'k zien.  
 
Genade die mij heeft geleerd 
Te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
Dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
En tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
En brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
Mag stralen als de zon, 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 
 
Woorden van verbondenheid namens kinderen en kleinkinderen 
 
Schriftlezing: Openbaring 21: 1 t/m 5a 
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel 
en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van 
God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man 
sierlijk gemaakt is. 
En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is 
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 
Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet 
meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want 
de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw…….. 



 
Samenzang: ‘O, wat een dag’ 
Binnenkort komt de dag, 
dat ik Hem begroeten mag 
Mijn problemen zijn voorbij, 
Jezus komt en ’k weet dat Hij, 
mij een plaats heeft bereid, 
vrede tot in eeuwigheid. 
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 
 
Refrein  
Wat een dag, wat een dag 
als ik Hem begroeten mag 
en voorgoed naar Hem zal gaan, 
oog in oog met Hem zal staan. 
En Hij leidt mij aan zijn hand 
naar het lang beloofde land. 
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 
 
Alle zorgen voorbij, 
want ook dat beloofde Hij 
En geen ziekte en geen pijn, 
geen verdeeldheid zal er zijn 
Maar wij juichen voor de troon, 
zijn voor altijd bij Gods Zoon 
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn. 
 
Refrein  
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn 
zal dat zijn 
 
Gebed  
 
Schriftlezing: Psalm 139: 1 t/m 12  
HEERE, U doorgrondt en kent mij. 
Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, 
U begrijpt van verre mijn gedachten. 
U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, 
U bent met al mijn wegen vertrouwd. 
Al is er nog geen woord op mijn tong, 



zie, HEERE, U weet het alles. 
U sluit mij in van achter en van voren, 
U legt Uw hand op mij. 
Dit kennen – het is mij te wonderlijk, 
te hoog, ik kan er niet bij. 
Waar kan ik Uw Geest ontgaan, 
waar Uw aangezicht ontvluchten? 
Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; 
of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. 
Nam ik vleugels van de dageraad, 
woonde ik aan het einde van de zee, 
ook daar zou Uw hand mij leiden 
en Uw rechterhand mij vasthouden. 
Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! – 
dan is de nacht een licht om mij heen. 
Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, 
maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht. 
 
Samenzang Psalm 139:1,2 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij ? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
Schriftlezing: Psalm 139: 23, 24  

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, 
beproef mij en ken mijn gedachten. 
Zie of er bij mij een schadelijke weg is 
en leid mij op de eeuwige weg. 
 



Samenzang: Psalm 139: 14 
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 
 
Schriftlezing: Jesaja 61: 1 t/m 3 
De Geest van de Heere HEERE is op Mij, 
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft 
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. 
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, 
om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen 
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 
om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE 
en de dag van de wraak van onze God; 
om alle treurenden te troosten; 
om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven 
zal worden 
sieraad in plaats van as, 
vreugdeolie in plaats van rouw, 
een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, 
opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, 
een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. 
 
Tekst Jesaja 61: 3b 

 
Overdenking: ‘De paradox van de Hoop’ 
 
Samenzang: Op Toonhoogte 110: 1 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer weer 
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af 
Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer     
 
Dankgebed en voorbede  
 



Woorden van verbondenheid door zusters en broeders 
 
Dankwoord  
 
Samenzang: Gezang 300: 1, 2 en 4 

Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd  

Refrein                                                                                                                                                         
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem                                                                                                                              

Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit                                                                                      

Refrein                                                                                                                                       

Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem                                                                                                       
Refrein 

Zegen 

Uitleidende orgelspel 

  



Hervormde Kerk te Benschop  

We ontmoeten elkaar in de kerk en bereiden ons voor op de 
begrafenis van Abra Trouwborst-Voets 

Orgelimprovisatie  

Welkomstwoord bij deze voortzetting van de dienst  

Samenzang Psalm 116: 1, 4 en 5                                                                           
God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer                                            

D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan; 
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. 
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; 
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan 

Gij hebt, o HEER, in 't dood'lijkst tijdsgewricht 
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, 
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen, 
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht. 

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 50-55                                                                           
Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet 
kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid 
niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, 
maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in 
een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de 
doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij 
zullen veranderd worden. 



Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en 
dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.                               
En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal 
hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, 
dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is 
verslonden tot overwinning.                                                                                       

Samenzang Psalm 116: 8, 10 en 11                                                                       
Nu zal ik voor de weldaân, die 'k genoot, 
Aan Hem, naar mijn geloften, eer bewijzen, 
Hem onder al Zijn gunstgenoten prijzen. 
Hoe kost'baar is in 's HEEREN oog hun dood 

Ik zal Uw naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

Schriftlezing 1 Korinthe 15: 55 - 58                                                                 
Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?                           
De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de 
wet.                                                                                                                           
Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus 
Christus.                                                                                                             
Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd 
overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw 
inspanning niet tevergeefs is in de Heere. 

Samenzang Psalm 43: 4                                                                                                             
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 



Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 

Orgelimprovisatie bij het verlaten van de kerk  

Op de begraafplaats 

Schriftlezing: Romeinen 8: 31 t/m 39                                                             
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal 
tegen ons zijn?                                                                                                          
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?           
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? 
God is het Die rechtvaardigt.                                                                                     
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, 
Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook 
voor ons pleit.                                                                                                                
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 
benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of 
zwaard?                                                                                                                           
Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag 
gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.                                           
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft 
liefgehad.                                                                                                                   
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, 
noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige 
dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal 
kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 

Gezamenlijk uitspreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper van de 
hemels en van de aarde.                                                                   
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere Die 



ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd 
Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; Ten derde dage 
wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, 
zittende aan de rechterhand God de almachtigen Vader; 
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de 
doden.                                                                                           
Ik geloof in de Heiligen Geest.                                                    
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de 
gemeenschap der heiligen;                                            
Vergeving van de zonden;                                  
Wederopstanding van het lichaam;                                            
en een eeuwig leven. 

Onze Vader                                                                           
Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo 
ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En 
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen 
schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 
van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de 
heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen 

 

                                                                                                  


