
 

 4 december 2020 

Jan en Lenie van Reijendam-Beek 



Orde van dienst  
Joost Röselaers, predikant 
Jan Pieter Lanooy, organist 
Leden van de Cantorij o.l.v. Kaiyi Min 

• Orgelspel  

• Woord van welkom 

• Borislav Cicovacki: The miracle in Shargan (Isidora Zebeljan)  

• Gebed 

• Lied: Ik sta voor U in leegte en gemis 

1 Ik sta voor U in leegte en gemis, 
 vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
 Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 
 dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
 Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
 Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 

2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
 ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
 Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
 zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
 Mag ik nog levend wonen in uw land, 
 mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
 dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
 Open die wereld die geen einde heeft, 
 wil alle liefde aan uw mens besteden. 
 Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
 Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 



• Herinneringen door Riet en Harm van Reijendam 

• Henk Menkveld en Jan Pieter Lanooy: In Paradisum uit het 
Requiem van Gabriel Faure 

• Herinneringen door Martien en Ineke Beek 

• Pianospel. Edvard Grieg, Vektersang (Wachterslied) uit Lyrische 
Stücke 

• Bijbellezing: Jesaja 63: 7-8-9 (voorgelezen door kleinzoon Jan van 
Reijendam)  

• Overdenking 

• Lied: Liefde eenmaal uitgesproken coupletten 1-2-3-6 

1 
Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

2 
Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

3 
Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

6 
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

• Herinneringen van Willem en Jaap 

• Pianospel. Johannes Brahms: Andante moderato uit Drei Intermezzi 
opus 117 



• Gebeden afgesloten met  
 
    Onze Vader ,die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd,  
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 

• Lied: Aan U behoort O Heer der Heren 

1 
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk 
voortgebracht. 

2 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open 
graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

4 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

• Uitzending en zegen  

• Vertrek onder orgelspel  




