
 

                                                    

 

Orde van de dankdienst 

 

 

voorafgaand aan de begrafenis van 

 

Gerrit Abram Slingerland 

Bram 

 

        4 augustus 1940  24 maart 2021 

 
 

 

op woensdag 31 maart 2021 

 

in kerkelijk centrum De Rank 

 

te Krimpen aan den IJssel 

 

 

 

 

Voorganger: mevrouw W.J. Schippers - Kuijl 

Ouderling van dienst: dhr. D. Buijs 

Diaken: dhr. G.J. de Jong 

Organist: dhr. G. van der Werf 



Orgelspel bij het binnendragen: ‘Ik zie een poort wijd openstaan’ 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Inleidend woord 

 

Luisterlied: Psalm 42 vers 1 en 5  

 

1. ’t Hijgend hert der jacht ontkomen, 

schreeuwt niet sterker naar ’t genot, 

van de frisse waterstromen, 

dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, 

God des levens, ach wanneer, 

zal ik naad’ren voor Uw ogen, 

in Uw huis Uw naam verhogen. 

 

5. Maar de Heer zal uitkomst geven, 

hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 

'k Zal in dit vertrouwen leven 

en dat melden in mijn lied; 

'k zal zijn lof zelfs in den nacht, 

zingen, daar ik Hem verwacht; 

en mijn hart, wat mij moog' treffen, 

tot den God mijns levens heffen. 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4 vers 13-14; 5 vers 9-11 en 23-24 

 

13 
Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u 

niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 
14 

Want als wij geloven dat Jezus is 

gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar 

zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.  

 

9
 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered 

worden door onze Heer Jezus Christus. 
10

 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu 

op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. 
11

 Dus troost elkaar en 

wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.  

 

23
 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel 

uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus 

Christus. 
24

 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte stand.  

 

Schriftlezing: Openbaring 21 vers 1-5a NBV 
 

1
 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste 

aarde zijn voorbij, en de zee is niet meer. 
2
 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe 

Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich 

mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 
3 
Ik hoorde een luide stem vanaf 

de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 

zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 
4
 Hij zal alle tranen uit hun 

ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 

want wat er eerst was is voorbij.’ 

5
 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’  



Luisterlied: ‘Vaste rots van mijn behoud’ 
 

1. Vaste rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 

laat mij steunen op uw trouw, 

laat mij rusten in uw schaûw, 

waar het bloed door U gestort, 

mij de bron des levens wordt. 
 

2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 

niet het werk door mij volbracht, 

niet het offer dat ik breng, 

niet de tranen die ik pleng. 

Schoon ik ganse nachten ween, 

kunnen redden, Gij alleen. 

4. Eenmaal als de stonde slaat, 

dat dit lichaam sterven gaat, 

als mijn ziel uit d' aardse woon 

opklimt tot des rechters troon, 

rots der eeuwen, in uw schoot, 

berg mijn ziele voor de dood. 

 

Overdenking: Ik ga het leven binnen 

 

Orgelmeditatie: ‘Abba, Vader’ 

 

Luisterlied: ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’ 
 

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht, 

leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 

Uw vrede diep, Uw liefde groot, 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 
 

2. U werd een mens, U daalde neer, 

in onze pijn en schuld en strijd. 

U droeg de last, verrezen Heer, 

die ons van elke vloek bevrijdt. 

U sloeg de zonden aan het kruis 

en brengt ons bij de Vader thuis, 

want door Uw bloed, Uw levenskracht, 

komen wij vrij voor God te staan. 

3. Van eerste kreet tot laatste zucht, 

leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 

niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint, 

U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed, 

bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Gebed 

 

Luisterlied: ‘Veilig in Jezus’ armen’ 

 

1. Veilig in Jezus' armen, 

veilig aan Jezus' hart, 

dáár in Zijn teer erbarmen, 

dáár rust mijn ziel van smart. 

Hoor, 't is het lied der eng'len, 

zingend van liefd' en vreê, 

ruisend uit 's hemels zalen, 

over de glazen zee. 
 

Veilig in Jezus' armen, 

veilig aan Jezus' hart; 

dáár in Zijn teer erbarmen, 

daar rust mijn ziel van smart. 

 

2. Veilig in Jezus' armen, 

vrij bij mijn Heer en Borg; 

vrij van 't gewoel der wereld, 

vrij van verdriet en zorg; 

vrij van de vrees en twijfel, 

vrij van der zonden macht; 

nog slechts een weinig lijden, 

nog slechts een korte nacht. 
 

Veilig in Jezus' armen, 

vrij bij mijn Heer en Borg; 

vrij van 't gewoel der wereld, 

vrij van verdriet en zorg. 



3. Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 

Jezus, Gij stierf voor mij! 

Dat op die Rots der eeuwen 

Eeuwig mijn hope zij! 

Laat mij dan rustend wachten, 

totdat het duister vlucht. 

En tot ik in de verte  

Uw licht zie in de lucht. 
 

Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 

Jezus, Gij stierf voor mij! 

Dat op die Rots der eeuwen 

Eeuwig mijn hope zij! 

 

Zegenbede 

 

Muzikaal uitgeleide: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’ 

 

Onder het muzikaal uitgeleide wordt Bram uitgedragen.  

Ina, de naaste familie en vrienden sluiten hierbij aan.  

Alle overig aanwezigen wordt verzocht nog even in de kerkzaal te blijven,  

totdat de uitvaartleider u uitnodigt naar de begraafplaats te gaan. 

 

 

---------------- Op de begraafplaats ------------------- 

 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Onze Vader (gezamenlijk) 
 

Onze Vader, die in de hemelen 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.  

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. 

 

Graflegging 

 

 

 

 


