
 
 

  

Dienst van Woord en Gebed  
waarin wij danken voor het leven van 

Peter Alexander Siepman 
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Hofkerk te Delft 

18 maart 1956 28 januari 2021 

God only knows 
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Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden 
Organist: Sonja Nowee 
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 Bij het binnenbrengen van Peter luisteren wij naar 
‘Morningtown Ride’ van The Seekers 

 

• Woord van welkom 
 

• Bemoediging en groet 
 

• Kaarsen worden aangestoken 
 

 U zij de glorie 
Liedboek 2013, lied 634 

 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

• Gebed 
 

• Mijn broer Peter - door Hans 
 

 ‘Imagine’ - John Lennon 
 

Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people living for today 
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Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people living life in peace, you 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope some day you'll join us 
And the world will be as one 
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people sharing all the world, you 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope some day you'll join us 
And the world will be as one 

 

• Papa  - door Ilona 
 

• Als je je vader verliest - door Ciska 
 

Als je je vader verliest  
Als je je vader verliest aan de dood, 
je vader op wie je kon rekenen, bij wie je veilig was 
en die zich in jou interesseerde, 
je vader, met wie je praten kon, 
om zo je eigen weg te vinden. 
 
Als je je vader verliest aan de dood, 
dan kan bijna niemand zeggen hoe dat voor je is, 
hoe leeg het in jezelf kan zijn. 
 
Als je je vader verliest aan de dood, 
zou je hem nog even willen spreken, 
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hem willen zeggen hoe het met je gaat, 
hoe je hem mist. 
 
Als je je vader verliest, verlies je veiligheid en houvast. 
Je wereld is niet meer als voorheen. 

 

• Peter & Vitesse Delft 
 

 ‘The circle of life’ - uit De Leeuwenkoning 
 
 Bijbellezing – Exodus 33: 12-17  

NBG 1951 

 
Toen zeide Mozes tot de Here: Zie, Gij zegt tot mij: doe dit volk 
optrekken, maar Gij hebt mij niet doen weten, wie Gij met mij 
zult zenden, terwijl Gij toch gezegd hebt: Ik ken u bij name en 
ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, indien ik 
genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen 
bekend, zodat ik U ken; opdat ik genade vinde in uw ogen. 
Bedenk toch, dat deze natie uw volk is. 
Toen zeide Hij: Moet Ik zelf medegaan om u gerust te stellen? 
En hij zeide tot Hem: Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons 
vanhier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden, 
dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan 
doordat Gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn ik en uw 
volk afgezonderd uit alle volken, die op de aardbodem zijn. En 
de Here zeide tot Mozes: Ook deze zaak, waarover gij 
gesproken hebt, zal Ik doen, omdat gij genade in mijn ogen 
gevonden hebt en Ik u bij name ken. 

 

• Overdenking 
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 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. 

 

• Gebed 
 

 Ga met God 
Liedboek 2013, lied 416 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 



7 

 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

• Woorden ten uitgeleide 
 

 Terwijl Peter de Hofkerk uit wordt gebracht, luisteren wij 
naar ‘God only knows’ van The Beach Boys. 
 
Alle aanwezigen worden uitgenodigd nee te gaan naar 
begraafplaats Iepenhof, Hoflaan 18, 2616 AA Delft, waar Peter 
zal worden begraven.  
 
Aansluitend is gelegenheid om Willeke en de familie van Peter 
te condoleren. 
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Op de begraafplaats 
 

• Woorden ten afscheid 
 

• Apostolische Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle;  
ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal  
om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vlezes; 
en een eeuwig leven. Amen 
 

• Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel 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 
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 
 

• Zegen 


