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“Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop 

volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij 

de krans van de gerechtigheid”. 

( 2 Timoteüs 4 : 7 – 8 ) 
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Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 
Voorganger: Dhr. Jaap Nicolai 
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Inleidende muziek 

 
Welkom en inleidende woorden 
 

Muziek: Psalm 121: 1, 3 en 4  

 

 

1 Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 

dit alles heeft geschapen. 

Mijn herder zal niet slapen. 

 

3 De Heer brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht 

houdt Hij voor u de wacht. 

Uw schaduw aan uw rechterhand: 

de zon zal u niet schaden, 

de maan doet niets ten kwade. 

 

4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren. 

 

Levensverhaal en woorden van dank 

door dochter Alma 

 

Muziek: Psalm 42 : 1 en 3 
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1 Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 

juichend staan in zijn voorhoven? 

 

3 Hart onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie neder viel. 

Eens verschijn ik voor de Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer. 

Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 

dikwijls aan de dood ontheven. 

 

Gebed 

 

Lezing: Romeinen 5 : 1 - 6 

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond 

van ons geloof en leven in vrede met God, door onze  

Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het  

geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons  

fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister 

prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen 

ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat  

ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid,  

en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden  

beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door  

de heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos  

waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog  

schuldig waren, gestorven.  
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Muziek: Psalm 116 : 1, 6 en 8 

 
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. 

 
6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 

Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 

 
8 Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 

in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

 
Woorden over opa door kleinzoon Jurjen 

 
Muziek: ‘Ruwe stormen mogen woeden’ 
 

Overweging 
 

Muziek: ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ 
 
Gebed 

 
Zoon Theo vertelt over zijn vader 

 
Tussendoor luisteren we naar de liederen: 
‘Binnenkort komt de dag’  en  ‘Stil mijn ziel, wees stil’ 

 
 

 
 



-5- 

 
Muziek: Slotlied 769 : 1, 4 en 6 

 
1 Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 

4 Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 

om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 

want de traagheid grijpt ons aan. 
 

6 Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed! 
 

Woorden van uitgeleide 
 
Tijdens het uitdragen van Piet Feunekes 

luisteren we naar: ‘Veilig in Jezus’ armen’ 
 

Zegen 
 
 

 
 

 
 

-6- 

 
Woorden op de begraafplaats 

 
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 tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 
 

 
 
 

 

 

 


