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 Orgelspel 
 

Onder muziekspel wordt Dik van Santen binnengedragen 
 

• Woord van welkom 
 

• Stil gebed 
 

• Bemoediging en groet 
 

• Gebed 
 

 Zingen – O God, kom mijn geding beslechten, 
Liedboek 2013, 43  vers 5 en 4 

 
5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ? 
Vertrouw op 's Heeren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 
 
4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 

 

• Woorden voor Dik  
(Rien)  

 
 Orgelspel -met foto’s 

 

• Woorden voor Dik  
(Familie van Santen)  
(Buurvrouw Ria van Lansbergen) 
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 Zingen – De aarde is vervuld 
Liedboek 2013, 650 vers  1-4,  6 -7 

 
1. De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 

 
2. Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 

 

4. Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 
6. Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 
 
7. Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 

 Bijbellezing – Psalm 62:6-9 (Chris) 
In het Frans 
 

Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu,  
car c’est de lui que vient mon espérance.  
Oui, c’est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse:  
je ne serai pas ébranlé.  
 
Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire;  
le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu.  
En tout temps, peuples, confiez-vous en lui,  
épanchez votre cœur devant lui!  
Dieu est notre refuge.  
 

6Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, 
van hem blijf ik alles verwachten. 
7Hij alleen is mijn rots en mijn redding, 
mijn burcht, ik zal niet wankelen. 
 
8Bij God is mijn redding en eer, 
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. 
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9Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, 
open voor hem uw hart, 
God is onze schuilplaats.  
 

 Bijbellezing – Hebreeën 4: 14-16 (Gert) 
 
14Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de 
hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we 
vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15Want de 
hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden 
kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de 
proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot 
zonde. 16Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon 
van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben 
barmhartigheid en genade vinden. 
 

 Bijbellezing – Romeinen 14:7 (Gert) 
 
7Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons 
sterft voor zichzelf.  
 

 Zingen – Door goede machten 
Liedboek 2013, 511 

 
4. Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 
5. Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 
7. In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
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• Overdenking 
 

 Zingen – Sta op een morgen 
Liedboek 2013, 210 vers 4 

 
4.  Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van 't graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
 

• Gebed 
 

 Zingen – A Toi la Gloire 
Liedboek 2013 634 

 
1. À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
Brillant de lumière, l’ange est descendu, 
Il roule la Pierre du tombeau vaincu. 
À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
 
2. Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus, 
Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus! 
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur! 
À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
 
3. Craindrais-je encore? Il vit à jamais, 
Celui que j’adore, le Prince de paix; 
Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien! 
À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
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1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind 
en zegt telkenkere: "Christus overwint." 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

• Woorden ten uitgeleide 
 

• Zegen 
 

• Dankwoord 
 

 
Er is nu gelegenheid de familie te condoleren en koffie te drinken. 
Let u op de aanwijzingen van de uitvaartleider 
 
 

We luisteren naar orgelspel 
 
 
 
Omstreeks 15.00 uur begeleiden we Dik van Santen naar zijn 
laatste rustplaats op begraafplaats Jaffa, Jaffalaan 10,Delft 
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Op de begraafplaats 

 

• Woorden ten afscheid 

• Zegen 

• Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
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 eeuwigheid. 
Amen. 

 


