DANKDIENST
voor het leven van

Margreet van de Kleut

op dinsdag 6 oktober 2020
in De Rank
te Krimpen aan den IJssel
Voorgangers: Ds. Machiel van der Giessen en Matthijs Vonk
Diaken van dienst: Gertjan de Jong
Lector: Mariska van der Blom
Musici: Gunther Kitzmüller
Elke Kitzmüller
Mirjam Nobel-Zondervan
Corné van der Beek

Muziek: bij het binnendragen klinkt ‘You say’ - Lauren Daigle
Verwelkoming
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied: Opwekking 192 (dit lied wordt 2x gezongen)
Ik kom in uw heiligdom binnen,
't voorhangsel ga ik voorbij.
Ik breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
't Gaat nu alleen om uw eer.
't Reukwerk van mijn lofgezang
stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik
ook mijn handen op tot U,
het loflied komt diep uit mijn hart.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal
voor eeuwig.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe, God van 't heelal.
Gebed
Woorden vanuit Promen
Woorden vanuit de familie
Muziek: ‘All my tears’ - AneBrun

Bijbellezing: Galaten 5 vers 1 en vers 13 tot en met 26
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en
laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
13
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om
uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet
is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
15
Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt
verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op
uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat
de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u
kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt,
bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal
teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij,
vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst,
bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de
waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen
geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is
liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie
Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte
aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de
richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de
voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
1

Bijbellezing: Matteüs 11 vers 28, 29 en 30
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik
jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig
en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht
en mijn last is licht.’
28

Lied: Opwekking 588
Er is geen vriend zo trouw als Jezus,
Nee niet één, nee niet één!
Jezus alleen kan ons hart genezen,
Hij alleen, hij alleen!

Nooit is ons zoveel troost gegeven,
Zoveel liefde heeft Hij alleen.
Er is geen vriend zo trouw als Jezus,
Nee niet één, nee niet één!

Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is,
Nee niet één, nee niet één!
Geen donk're nacht kan ons van Hem scheiden,
Nee niet één, nee niet één!
Nooit is een zondaar vergeefs gekomen,
Nee niet één, nee niet één!
Elk die gelooft heeft Hij aangenomen,
Hij alleen, Hij alleen!
Verkondiging
Lied: Opwekking 371
Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie.
Een lofgewaad in plaats van rouw.
Een gouden kroon in plaats van as.
Overwinning in plaats van verdriet.
Ik verblijd mij zeer in U,
Mijn ziel verheugt zich en zingt.
Want U nam mijn lege leven
En legde uw liefde erin.
Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie.
Een lofgewaad in plaats van rouw.
Een gouden kroon in plaats van as.
Overwinning in plaats van verdriet.
Toen mijn leven doelloos en leeg was
Kwam U en gaf het weer zin.
Nu 's mijn hart vol lof en aanbidding,
Want U maakte mij rijk binnenin.
Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie.
Een lofgewaad in plaats van rouw.
Een gouden kroon in plaats van as.
Overwinning in plaats van verdriet

Jezus kent onze strijd en zorgen,
Leidt ons steeds door de dalen heen
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is,
Nee niet één, nee niet één!

Dankgebed en voorbeden
(de gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk ‘Onze Vader’)
Onze Vader die in de hemel 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 den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Lied: Opwekking 818
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we uw macht en uw pracht
Op die dag
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw
Ja, U maakt ons anders en nieuw
U maakt ons anders en nieuw
Op die dag
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied.
Zegen
Muziek: bij het uitdragen klinkt ‘Op die dag’
Tijdens dit lied wordt Margreet de kerkzaal uitgedragen.
Haar familie zal hierbij direct aansluiten.
Aan de verdere aanwezigen wordt verzocht te wachten op een teken van de
uitvaartleider om ook de kerkzaal te verlaten en alvast voor uit te gaan
naar begraafplaats Waalhoven te Krimpen aan den IJssel.

