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• Orgelspel bij het binnenbrengen van Jan Scheffers 
‘Jesu, joy of man’s desiring’ uit BWV 147 van J.S. 
Bach 

 

• Woord van welkom 
 

• Kaarsen wordt aangestoken 
 

• Bemoediging en groet 
 

 Zingen – O Here, God, kom mij bevrijden 
Psalm 43, vers 3, 4 

 
3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij Uw waarheid en Uw licht, 
die naar Uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht, 
kom voor Uw aangezicht. 

 
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. 

 

• Gebed 
 

• Levensloop van vader, door Kees en Janwim 
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• Gedicht, door Willeke 
 

Ik zie je soms kijken 
je kan het allemaal 
niet meer begrijpen 
Je weet steeds minder 
van wat je hebt gedaan 
of wat er is gebeurd 
Je gedachten hebben hinder 
van de ziekte dementie 
waardoor je alles vergeet 
alleen van de verre historie 
heb je nog weet 
Het is voor je geliefden 
een grote troost 
dat God je blijvend kent 
en dat je in de eeuwigheid 
weer prachtig volmaakt bent. 
 

 Zingen – De Heer is mijn herder 
Liedboek 2013, 23b, vers 1, 2, 3, 5 

1. 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. 
 
2. De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
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3. De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 
5. De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
 Bijbellezing – 1 Korintiërs 13 

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen 
– had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een 
dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave 
om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat 
ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan 
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al 
verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen 
wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots 
op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 

4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen 
afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos 
maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet 
over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles 
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles 
volhardt ze. 

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, 
klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons 
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kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer 
het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik 
nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een 
kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb 
ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in 
een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is 
mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig 
kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop 
en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

 Bijbellezing – 2 Korintiërs 12: 9a 

En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want 
de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. 
 

• Overdenking 
 

 Zingen – Abba Vader 
Johannes de Heer, lied 100: 1, 2 

1. Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

2. Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen, 
dat mijn wil voor eeuwig zij, 
d'Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 
laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 
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• Gebed, afgesloten met het 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 de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 

 Zingen – Wat de toekomst brengen moge 
Liedboek 2013, 913, vers 1, 2, 4 

 
1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
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2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 

• Heenzending en zegen 
 
Wij luisteren naar orgelspel  
‘Eens als de bazuinen klinken’ 
 
Aansluitend is gelegenheid om het gezin van Jan 
Scheffers te condoleren. 
 
Na het condoleren begeleidt zijn gezin hem naar 
Crematorium Iepenhof te Delft om daar afscheid van 
hem te nemen. 


