
“Hij voert mij aan rustige wateren”

AFSCHEIDSDIENST

voorafgaand aan de begrafenis van

Teuntje Annigje Molenaar

geboren: 8 juni 1926
overleden: 12 augustus 2022

op vrijdag 19 augustus 2022 om 10.30 uur

 Gereformeerde kerk te Kockengen

 voorganger: ds. Peter Zaadstra

organist: Wim van Otterloo



Voor de dienst orgelspel: Veilig in Jezus’ armen

Aanvangswoord

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 139: 1, 7 en 14

1. HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.
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Levensloop — door Anneke

Zingen: Abba, Vader

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

Schriftlezing door Ria: 1 Korintiërs 13:1-7, 13
(Bijbel in Gewone Taal)

1
Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zin-

loos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld
spreken, en ook nog de taal van de engelen. 

2
Als je geen

liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God
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je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn
geheime kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je
bergen kunt verplaatsen. 

3
Als je geen liefde hebt voor ande-

ren, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je
bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in
het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak.

4
Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers

zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker
vinden dan een ander. 

5
Liefde is: een ander niet beledigen,

niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen
wraak willen nemen. 

6
Liefde is: blij worden van het goede,

en een hekel hebben aan het kwaad. 
7
Door de liefde verd-

raag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je
geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhou-
den.

13
Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde.

Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar
het allerbelangrijkste is de liefde.

Zingen: Gezang 481: 1 en 2

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
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2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Verkondiging
‘Geloof, vertrouwen en liefde —

maar het allerbelangrijkste is de liefde’

Zingen: Gezang 477

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
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2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 416
(Nieuwe Liedboek)

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.
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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

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.

Bij het uitdragen orgelspel: Ik zie een poort wijd open staan

Op de begraafplaats

Belijdenis van het geloof

Onze Vader

Zegen
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