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- welkom; de kaarsen worden aangestoken 
 
- bemoediging:  v.  Onze hulp in de naam van de Heer, 
 a.  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
- drempelgebed v. In leegte en gemis 
  treden wij voor uw aangezicht 
  dankbaar voor wat wij ontvingen 
  maar zo verdrietig 
  nu Hans Figee ons is ontvallen. 
 a. Wees ons nabij , o Heer 
 v. Ontbreek ons niet 
  en leid ons met uw Geest 
  over wegen van vertroosting. 
  Door Jezus Christus, onze Heer 

a. Amen 
 

- lied: 314 (allen) 
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2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 

- woorden ter gedachtenis door Martin en Chris en de heer P. Hiemstra  
 

- Lied 600 (leden van de cantorij) 

 
 

2. Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 

3. Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 

4. Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

5. Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand
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- Lezingen: Psalm 119: 105 
Ruth 1: 16 - 19 

 
-Lied 753 (leden van de cantorij) 
 

 
 
2. Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 

3. Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël ’t beloofde land 
zag over de Jordaan. 

 
4. Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij, 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 

5. Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden ’t land zien van ons hart, 
dat ’t hemels licht bescheen.

 
6. God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 

 
-Overdenking 
 
-Orgelspel 
 
-Inschrijven in gedachtenisboek 



5 

 

-Gebeden 
 
-Slotlied 913 (allen; staande) 

 
 

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. 
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-Uitgeleide   allen gaan staan 
  
v.  Almachtige en barmhartige God,  

uit U, door U en tot U zijn alle dingen,  
en al onze wegen zijn bij U bekend.  
Sta ons bij, bidden wij U,  
op de weg die wij nu gaan.  
Begeleid ons met uw troost  
nu wij dit mensenkind uitdragen. 
 
Geef ons vertrouwen in uw goedheid, 
Dat wij hem geborgen weten 
In uw genade  
en houd ons vast  
omwille van uw geliefde Zoon,  
die gekruisigd is en opgestaan  
tot ons eeuwig heil.  

a. Amen 
 

Laat ons van hier gaan 
om onze gestorven broeder 
weg te dragen naar zijn graf.  
Wij geven Johannes Anthony Figee 
uit handen en leggen hem in de handen  
van de levende God. 
   
En de vrede die alle verstand te boven gaat, 
zal uw harten en gedachten bewaren  
in Christus Jezus, onze Heer. 

a. Amen 
 

Hans Figee wordt uitgedragen onder orgelspel: Arioso van J.S. Bach 
 
---------- 
 
De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats:  
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 Op de begraafplaats. 
 
Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven; 
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 
en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. 
 

Nu er een einde is gekomen aan het leven van Johannes Anthony Figee 
moeten wij hem uit handen geven, 
wij geven hem over in de handen van God onze Vader,  
bij wie de bron van alle leven is en de gedachtenis van elke naam. 
 

Wij leggen nu het lichaam van Johannes Anthony Figee in de aarde 
als zaad dat gezaaid wordt tot de oogst. 
Deze mens hebben wij van God gekregen 
deze mens geven wij aan God terug, 
in vertrouwen op Jezus, onze Heer, die gezegd heeft: 
”Ik ben de opstanding en het leven." 
 

Niemand leeft voor zichzelf. 
Niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 
 
Bidden wij samen: 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op deze 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 
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----------- 
voorganger: Nynke van Genderen 
organist: Marion Röber 
ouderling: Mannie Molderink 
kosters: Dick van Harten en Ad Oostlander 


