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Uitvaart van Ger van Witteloostuijn 
      We gaan staan 
Bij intrede van de familie 

 
Lied: Heer, U bent altijd bij mij(Psalm 139) 

 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
Mijn zitten en mijn staan 

En U kent mijn gedachten, 
Mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 
Die zijn voor U bekend 
En waar ik ook naar toe zou gaan, 

Ik weet dat U daar bent. 
 

 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 

En U bent voor mij 
En naast mij 

En om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 
En U bent voor mij 
En naast mij 

En om mij heen, 
Elke dag. 

 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 
Want in de moederschoot 
Ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

Dat U mijn leven kent 
En wat er ook gebeuren zal, 
Dat U steeds bij mij bent. 
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Bemoediging en groet 

      We gaan zitten 

Welkomstwoord 
 

De kaarsen rondom opa worden ontstoken door de 
kleinkinderen 

 
In memoriam door Gert-Jan 
 

Lied: Lichtstad met uw paarlen poorten 

 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 

Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 

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. 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 
Wat een vreugde zal dat wezen 

Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
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In memoriam door Marco 
 
Lied: Door de Wind 

 
Ik zie je voor me 

Met m'n ogen dicht 
Ik kan je voelen 
Met m'n hart op slot 

Ik hoor je praten 
Maar je bent er niet 

Nee….Je bent er niet 
 
Ik voel me verloren 

Als ik jou moet verliezen 
En je mag nog niet sterven 

Want ik kan je niet missen 
Ik kan je niet missen 
 

Door de wind 
Door de regen 

Dwars door alles heen 
Door de storm 

Al zit alles me tegen 
Door jou ….ben ik nooit alleen 
 

Ik voel je naast me 
Als ik 's nachts op straat 

Wil vergeten 
Wat in mijn ogen staat 
Geschreven 

Je moest eens weten 
 

En ik wil me verliezen 
In de roes van een winnaar 
En ik zou willen schreeuwen 

Maar ik kan alleen zingen 
Ik kan alleen zingen 
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Door de wind 
Door de regen 
Dwars door alles heen 

Door de storm 
Al zit alles me tegen 

Door jou…ben ik nooit alleen 
 
Door een zee van afstand 

Door een muur van leegte 
Door een land van stilte 

Door m’n hele leven 
 
Door de wind 

Door de regen 
Dwars door alles heen 

Door de storm 
Al zit alles me tegen 
Met jou…ben ik nooit alleen 

 
Eerste Schriftlezing: Psalm 103 vers 12-18 door René 

 
Zo ver als het oosten is van het westen, 

zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, 
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 

Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 

 
De mens – zijn dagen zijn als het gras, 
hij is als een bloem die bloeit op het veld 

en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 
de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 

 
Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, 
Van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 
van wie zich houdt aan zijn verbond 

en naar zijn geboden leeft. 



7 

 

Lied: Genade, zo oneindig groot 
  

Genade, zo oneindig groot. 

Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 

En blind, maar nu kan 'k zien. 
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. 
 

 
Tweede Schriftlezing: Psalm 139 vers 1-12 door Marian 
 

Voor de koorleider. Van David, een psalm. 
Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, 

u weet het als ik zit of sta, 
u doorziet van verre mijn gedachten. 

Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 
met al mijn wegen bent u vertrouwd. 
 

Geen woord ligt op mijn tong, 
of u, Heer, kent het ten volle. 

U omsluit mij, van achter en van voren, 
u legt uw hand op mij. 
Wonderlijk zoals u mij kent, 

het gaat mijn begrip te boven. 
 

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
hoe aan uw blikken ontkomen? 
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, 

lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 
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Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 
al ging ik wonen voorbij de verste zee,  
ook daar zou uw hand mij leiden, 

zou uw rechterhand mij vasthouden. 
 

Al zei ik: `Laat het duister mij opslokken,  
het licht om mij heen veranderen in nacht,  
ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –  

de nacht zou oplichten als de dag,  
het duister helder zijn als het licht. 

 
 
Overdenking 

 
 

Lied:  De Heer is mijn Herder 
 

De Heer is mijn Herder! 

’k Heb al wat mij lust: 
Hij zal mij geleiden 

Naar grazige weiden; 
Hij voert mij al zachtkens 

Aan waat’ren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 

In ’t hart der woestijn 
Verkwikken en laven 

Zijn hemelsche gaven: 
Hij wil mij versterken 
Met brood en met wijn. 
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De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd; 
’k Zal immer verkeeren 

In ’t huis mijnes Heeren: 
Zo kroont met haar zegen 

Zijn liefde m’ altijd. 
        
 

Dankgebed en voorbede  

 

Onze Vader       
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als 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 den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 

Amen. 
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Lied: Veilig in Jezus’ armen 

 

Veilig in Jezus’ armen, 
Veilig aan Jezus’ hart; 

Daar in Zijn teer erbarmen, 
Daar rust mijn ziel van smart; 

Hoor! ’t is het lied der eng’len, 
Zingend van liefd’ en vreê, 
Ruischend uit ’s hemels zalen, 

Over de glazen zee. 
Veilig in Jezus’ armen, 

Veilig aan Jezus’ hart; 
Daar in Zijn teer erbarmen, 
Daar rust mijn ziel van smart. 

 
 

Jezus, mijn dierb’re Toevlucht, 
Jezus, Gij stierft voor mij! 
Dat op die Rots der eeuwen 

Eeuwig mijn hope zij! 
Heer laat mij lijdzaam wachten  

Tot dat het duister vliedt, 
En ’t oog aan gindsche kusten 
Uw heillicht gloren ziet. 

Veilig in Jezus’ armen, 
Veilig aan Jezus’ hart; 

Daar in Zijn teer erbarmen, 
Daar rust mijn ziel van smart. 
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Zegen      We gaan staan 
 
Uitgeleide  

 
Terwijl Ger van Witteloostuijn wordt uitgedragen luisteren 

we naar het lied: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der 
ere 
 

Slotlied: Lof zij de Heer 
 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere! 
Dat aard’en hemel de lof zijner glorie vermere ! 
Meng in ’t geklank, 

ziel , uw aanbiddende dank: 
zing’ al  wat ademt de Heere! 

 
Lof zij de Heer’, die de werelden dacht, en zij waren, 
die al de dropp’len geteld heeft der golvende baren, 

die met zijn staf 
heerst van de wieg tot het graf: 

psalmzing’ uw hart met de snaren! 
 

Lof zij de Heer’ , van Wiens leiding de sterren 
gewagen, 
die ook uw leven op adelaarswiek heeft gedragen: 

breed en geducht 
was Zijn aanbidd’lijke vlucht, 

ruisend met machtige slagen! 
 
Lof zij de Heer’ , die uw bevende vrees zal beschamen! 

Noem Hem uw Vader, de kroon van zijn heerlijke 
namen! 

Dwars door de dood 
neemt Hij u op in zijn schoot; 
loof Hem in eeuwigheid?  

Amen.   
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Op de begraafplaats: 
 
Inleidend woord 

 
Apostolische geloofsbelijdenis 

 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper van hemel en aarde; 

 
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft  

onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en 
begraven,  

neergedaald in de hel,  
op de derde dag opgestaan uit de doden,  
opgevaren naar de hemel  

en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de 

doden. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest,  
 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  

de gemeenschap der heiligen,  
de vergeving van zonden,  

de wederopstanding van het lichaam,  
en het eeuwige leven. 
Amen. 

 
Onze Vader (PAGINA 9) 

 
Zegen 
 

 

 


