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Liturgie bij de afscheidsdienst van Beatrix Cuperus

Woord van welkom en gebed

Luisteren naar Psalm 116: 1, 2, 3 
“God heb ik lief want die getrouwe Heer”

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 nam, toen ik riep, met toegenegen oren
 mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
 en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
 en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
 heb ik de naam des Heren aangeroepen
 en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
 Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
 Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
 Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Herinneringen aan mijn moeder, door Lolke

Luisteren naar Psalm 139: 1
“Heer die mij ziet zoals ik ben”

1. 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.

Bijdrage door dochter en kleindochter van tante Baukje



Luisteren naar Psalm 139: 2, 3
“Heer die mij ziet zoals ik ben”

2. 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.

3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
 Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
 Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
 zo dichtbij met uw majesteit,
 zo ver en zo met mij verbonden:
 Hoe kan ik uw geheim doorgronden?

Gebed en Schriftlezing: Romeinen 10:9-13 en Openbaring 21:1-7

Luisteren naar Opwekking 488
“Heer ik kom tot U”

 Heer ik kom tot U
 Neem mijn hart verander mij
 Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
 Want Heer ik heb ontdekt, 
 dat als ik aan uw voeten ben, 
 trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

 (Refrein)
 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
 Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
 Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
 Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
 En de kracht van Uw liefde.

 Heer kom dichter bij, 
 dan kan ik Uw schoonheid zien
 En Uw liefde voelen diep in mij 
 en Heer leer mij Uw wil, 
 zodat ik U steeds dienen kan. 
 En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde

 (Refrein 2x)



Overdenking

Luisteren naar Opwekking 411
“Jesaja 42, Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt Hij ons”

 Refrein:
 Geprezen zij de Here.        )
 Dag aan dag draagt Hij ons;   ) 2x
 die God is ons heil.         )

 Want het geknakte riet
 verbreekt Hij niet.
 Al wat beschadigd is
 herstelt Hij op den duur.
 Wat walmt dat dooft Hij niet,
 want Hij kent ons verdriet.
 Barmhartig schenkt Hij ons
 zijn warmte en zijn vuur.

 (Refrein)

 Want een verbroken hart
 veracht Hij niet.
 Al wat vernederd is,
 verhoogt Hij op zijn tijd.
 Hij troost de treurenden,
 de zwakke beurt Hij op.
 Barmhartig schenkt Hij ons
 zijn goedertierenheid.

 (Refrein)

Gebed en zegen

Woord van dank 

Uitdragen onder het luisteren naar orgelspel



Op it Hôf en by it grêf

Laatste afscheidswoorden

Gebed: het Onze Vader

 Onze Vader, die in de hemelen zijt;
 Uw naam worde geheiligd.
 Uw koninkrijk kome.
 Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
 Geef ons heden ons dagelijks brood.
 En vergeef ons onze schulden,
 gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
 En leid ons niet in verzoeking, 
 maar verlos ons van de boze. 
 Want van U is het koninkrijk, 
 en de kracht, 
 en de heerlijkheid in der eeuwigheid. 
 Amen

Gelegenheid om een bloem mee te geven

Graflegging

Zingen: Welk een vriend is onze Jezus

 Welk een vriend is onze Jezus,
 die in onze plaats wil staan!
 Welk een voorrecht, dat ik door Hem
 altijd vrij tot God mag gaan.
 Kan een vriend ooit trouwer wezen
 dan Hij, die ons lijden draagt?
 In zijn armen zijn wij veilig,
 Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

Afsluiting en Zegen






