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Rafaelgemeenschap Almere 

Kerkcentrum De Zuiderpoort, 16 november 2021 

 

 

Leiding van dienst: Mark en Mira de Boer 

Muziek: Klaudia de Jonge 



Muziek bij binnenkomst  Weerspiegel in mij uw hart 

 

Welkom en gebed    Mark de Boer 

 

Aansteken kaarsen   Gracelynn en Tessa 

 

Lied      Tienduizend redenen   

De zon komt op 
maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel 
o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam 
met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde 
uw naam is groot en uw hart is zacht 
Van al uw goedheid 
wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
(Refrein) 

En op die dag als mijn kracht vermindert 
mijn adem stokt en mijn einde komt 
zal toch mijn ziel 
uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

Woorden om te herdenken  Mark de Boer 

 

Lied       Ik zal er zijn    

Hoe wonderlijk mooi  
is uw eeuwige naam 
verborgen aanwezig  
deelt U mijn bestaan. 
waar ik ben, bent U:  
wat een kostbaar geheim 
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken  
als teken van trouw, 
staat boven mijn leven,  
zegt: Ik ben bij jou! 
in tijden van vreugde 
maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 
als ik eens moet sterven 
als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen 
U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam 
onnoembaar aanwezig  
deelt U mijn bestaan

hoe adembenemend ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen 
aan U alle eer 
niets kan mij ooit scheiden 
van Jezus mijn Heer 
geen dood en geen leven 
geen moeite of pijn. 
ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

Woorden om te herdenken  Wil ter Maat (vriendin) 
      Nel van der Bijl-Hamelink en Trees Stad 
      (zus en vriendin) 
      Mandana Tabatabai (door Dineke als dochter 
      omarmd) 

 

Lied      Als het leven soms pijn doet 

Als het leven soms pijn doet 
en storm gaat tekeer 
in een tijd van moeite en verdriet 
alsof de zon niet meer opkomt 
en het altijd donker blijft 
en de ochtend het daglicht 
nooit meer ziet 

Refrein: 
Juist op die momenten 
als het echt niet meer gaat 
laat me merken laat me voelen 
dat U werkelijk bestaat 
en dat uw armen om mij heen zijn 
en uw liefde mij omgeeft 
dat ik zal zien als ik terugkijk 
dat U mij gedragen heeft 

Als ik kom met al mijn vragen 
met mijn twijfels en mijn pijn 
met mijn angst en onveiligheid 
dan lijkt de hemel soms van koper 
geen gebed komt er doorheen 
en ik verstik in onzekerheid 

(Refrein) 

Heer wilt U mij helpen 
als ik moe ben of verward 
dat het geloof in mijn verstand 
ook zal leven in mijn hart 

(Refrein) 
…dat uw armen om mij heen zijn 
en uw liefde mij omgeeft 
dat ik zal zien als ik terugkijk 
dat U mij gedragen heeft 



Overdenking     Mira de Boer 

Heb je gezien hoe de Heer je op adelaarsvleugels heeft gedragen? (Exodus 19:4) 
Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig. 

(Deuteronomium 33: 27) 

 

Lied      Heer, ik kom tot U    

Heer ik kom tot U   
neem mijn hart verander mij 
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 

Want Heer ik heb ontdekt 
dat als ik aan uw voeten ben 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen 
houd mij vast, heel dicht bij uw hart 
Ik voel uw kracht 

en stijg op als een arend 
dan zweef ik op de wind 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

Heer kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen diep in mij 
en Heer leer mij uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde 

(Refrein 2x) 

 

Dankwoord     Evert 

 

Afsluiting en gebed   Mark de Boer 

 

Muziek     Veilig in Jezus’ armen 

------- 

Gebed bij het graf   Gerard en Els Zwijnenberg (vrienden en buren) 


