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Pianospel 
 
We gaan staan 
 
Binnendragen van Jan Willem terwijl we luisteren naar  
Farther Along - Josh Garrels 
 

Farther along we’ll know all about it 
Farther along we’ll understand why 
Cheer up my brothers, live in the sunshine 
We’ll understand this, all by and by 
 
Tempted and tried, I wondered why 
The good man died, the bad man thrives 
And Jesus cries because he loves em’ both 
We’re all cast-aways in need of ropes 
Hangin’ on by the last threads of our hope 
In a house of mirrors full of smoke 
Confusing illusions I’ve seen 
 
Where did I go wrong, I sang along 
To every chorus of the song 
That the devil wrote like a piper at the gates 
Leading mice and men down to their fates 
But some will courageously escape 
The seductive voice with a heart of faith 
While walkin’ that line back home 
 
So much more to life than we’ve been told 
It’s full of beauty that will unfold 
And shine like you struck gold my wayward son 
That deadweight burden weighs a ton 
Go down into the river and let it run 
And wash away all the things you’ve done 
Forgiveness alright 
 
Farther along we’ll know all about it 
Farther along we’ll understand why 
Cheer up my brothers, live in the sunshine 
We’ll understand this, all by and by 

 



Still I get hard pressed on every side 
Between the rock and a compromise 
Like the truth and pack of lies fightin’ for my soul 
And I’ve got no place left go 
Cause I got changed by what I’ve been shown 
More glory than the world has known 
Keeps me ramblin’ on 
 
Skipping like a calf loosed from its stall 
I’m free to love once and for all 
And even when I fall I’ll get back up 
For the joy that overflows my cup 
Heaven filled me with more than enough 
Broke down my levee and my bluff 
Let the flood wash me 
 
And one day when the sky rolls back on us 
Some rejoice and the others fuss 
Cause every knee must bow and tongue confess 
That the son of God is forever blessed 
His is the kingdom, we’re the guests 
So put your voice up to the test 
Sing Lord, come soon 
 
Farther along we’ll know all about it 
Farther along we’ll understand why 
Cheer up my brothers, live in the sunshine 
We’ll understand this, all by and by 

 
Toelichting lied door Annemarie 
 
Zingen: Stil, mijn ziel, wees stil  

 
Stil, mijn ziel, wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds, 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
God, U bent mijn God, 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil, 
en dwaal niet af, 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild  
tegen de pijlen van verleiding. 
 



God, U bent mijn God, 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil, 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer, 
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
God, U bent mijn God, 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 
Ik rust in U alleen,  
in U alleen. 

 
Bemoediging en groet 
 
Allen zitten 
 
Welkomstwoord 
 
Ontsteken van de kaarsen door Isar 
 
Gebed 
 
Moment met de kinderen 
 
Toelichting kinderlied door Daantje 
 
Zingen kinderlied: Dapper als David – Elly & Rikkert 
 

Ik ben dapper dapper dapper, net als David, 
en niet bang bang bang om door te gaan. 
Ik ben dapper dapper dapper net als David, 
samen met mijn God, 
samen met mijn God, 
kan ik elke reus verslaan! 
 
Als ik speel op het schoolplein 
en ik word gepest, 
loop ik toch niet weg, 
al ben ik kleiner dan de rest. 

 
 
 



Want: 
Ik ben dapper dapper dapper, net als David, 
en niet bang bang bang om door te gaan. 
Ik ben dapper dapper dapper net als David, 
samen met mijn God, 
samen met mijn God, 
kan ik elke reus verslaan! 
 
Als ik lig in het donker 
en ik zie een spin, 
doe ik gauw het licht aan, 
ik ben klein, maar ik ben slim. 
 
Want: 
Ik ben dapper dapper dapper, net als David, 
en niet bang bang bang om door te gaan. 
Ik ben dapper dapper dapper net als David, 
samen met mijn God, 
samen met mijn God, 
kan ik elke reus verslaan! 
 
Wil je overwinnen 
maar je bent niet sterk, 
met geloof beginnen 
is het halve werk! 
 
Want: 
Ik ben dapper dapper dapper, net als David, 
en niet bang bang bang om door te gaan. 
Ik ben dapper dapper dapper net als David, 
samen met mijn God, 
samen met mijn God, 
kan ik elke reus verslaan! 

 
Isar en Hannah gaan naar de crècheruimte  
 
Woorden van herinnering door Wim de Bruijn en Aart  
 
Toelichting lied door Astrid 
 
Muziek: All day long - Pelvic Fins  

 
All day long you can turn away from the sun 
You can stay inside and wait for the night until dawn 
All day long you can think of what has to be done 
And sure it is easy to ignore what you've got 'till it's gone 
Oh, but please go outside where the sun awaits your skin 
And the birds await your ears for you to hear them sing 
And go to the beach where your friends await your stories 
And their jokes await your laughter and the fire needs your songs 
All day long you should live by the rules of that poem you got 
From that girl in the bar who knew it by heart but forgot 
 

  



The name of the guy who wrote it but I didn't care a lot 
He said count your blessings and never the things that you haven't got 
He said please go outside where the sun awaits your skin 
And the birds await your ears for you to hear them sing 
And go to the beach where your friends await your stories 
And their jokes await your laughter and the fire needs your songs 
He said please go outside where the sun awaits your skin 
And the birds await your ears for you to hear them sing 
And go to the beach where your friends await your stories 
And their jokes await your laughter and the fire needs your songs 

 
Woorden van herinnering door Karel Kerremans (Serac) 
 
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium  31: 1-8  
 
Mozes’ opvolging 
311Hierna sprak Mozes de Israëlieten opnieuw toe. Hij zei: 2‘Ik ben nu honderdtwintig 
jaar oud en niet in staat om nog langer leiding te geven. Bovendien heeft de HEER 
me gezegd dat ik de Jordaan niet mag oversteken. 3De HEER, uw God, zal zelf voor 
u uit gaan en de volken aan de overkant voor u uitroeien, zodat u hun land in bezit 
kunt nemen. Jozua zal u daarbij aanvoeren, zoals de HEER heeft gezegd. 4De HEER 
zal hen het lot laten delen van de Amoritische koningen Sichon en Og, die hij met 
heel hun land heeft vernietigd. 5Wanneer hij u de overwinning op die volken 
geschonken heeft, moet u met hen precies zo handelen als ik u heb opgedragen. 
6Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te 
zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde 
wijken en u niet verlaten.’ 
7Toen riep Mozes Jozua bij zich en ten overstaan van alle Israëlieten zei hij tegen 
hem: ‘Wees vastberaden en standvastig, want jij zult het volk het land binnenleiden 
dat de HEER onder ede aan hun voorouders had beloofd, en onder jouw leiding 
zullen ze het in bezit nemen. 8De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en 
geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.’ 
 
Tweede Schriftlezing: Openbaring 21: 1-7 
 
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
211Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid 
die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide 
stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 
wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle 
tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ - Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, 
want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ - 6Toen zei hij tegen mij: ‘Het is 
voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef 
ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7Wie overwint komen al deze 
dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.  
 
Overdenking 
 
Isar en Hannah komen terug in de dienst 
  



Woorden van herinnering door Annemarie 
 
Gebeden 
 
We gaan staan 
 
Uitgeleide  
 
Muziek bij het uitdragen van Jan Willem: Hey Brother - Avicii 
 
We zetten de dienst voort op de begraafplaats 


