
Orde van dienst bij het afscheid van

Adriaan Pieter Kieboom

op donderdag 22 juli 2021 om 14.00 uur
in de Biesboschkerk, Richter 91 in Werkendam.

Voorganger: Henri Dekker



Bij het binnendragen van Adri Kieboom luisteren we naar de melodie 
van Gezang 282

Aansluitend zingen we Gezang 282 : 1 en 5  staande

 Blijf bij mij, Heer, want d’avond is nabij.
 De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
 Als and’re hulp m’ontbreekt, geluk m’ontvliedt,
 der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

 Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
 Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
 De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
 in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

Votum en groet

We zingen samen ‘Heer ik kom tot U’

 Heer, ik kom tot U,
 Hoor naar mijn gebed.
 Vergeef mijn zonden nu,
 En reinig mijn hart.

 Met uw liefde, Heer,
 Kom mij tegemoet,
 Nu ik mij tot U keer,
 En maak alles goed.

 Zie mij voor U staan,
 Zondig en onrein.
 O, Jezus raak mij aan,
 Van U wil ik zijn.

 Jezus op uw woord,
 Vestig ik mijn hoop.
 U leeft en U verhoort
 Mijn bede tot U.

Gebed



Gedicht kandelaren door Rachelle

Dat dit licht mag stralen
over uw laatste reis hier vandaan.
Moge uw licht ons blijven verlichten
en het Eeuwige verlichte u.
Zo zal licht ons blijvend verbinden
en ons troosten in donker en kou.
Opa ik steek een kaars aan voor…

Er worden kaarsen aangestoken door de kleinkinderen

We luisteren naar Psalm 121 ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen’ 
Norah en Nathan:

 Ik hef mijn ogen op naar de bergen
 Waar komt mijn hulp vandaan?
 Ik hef mijn ogen
 Op naar U, Heer
 Die mij bij zal staan.

 Mijn hulp is van U, Heer
 Die alles heeft gemaakt
 U zult voorkomen dat
 Ik wankel of val.
 U bent mijn beschermer
 Die over mij waakt
 Die niet sluimeren of slapen zal.

 Wat kan mij gebeuren
 Door zon of door maan?
 U bent mijn schaduw
 U bent er altijd
 Bewaart heel mijn leven
 Mijn komen en gaan
 U beschermt mij tot in eeuwigheid.
 
 Mijn hulp is van U, Heer.

Alle kleinkinderen:



 Ik hef mijn ogen op naar de bergen
 Waar komt mijn hulp vandaan?
 Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
 Die mij bij zal staan.

 Mijn hulp is van U, Heer.
 Die alles heeft gemaakt
 U zult voorkomen dat
 Ik wankel of val
 U bent mijn beschermer
 Die over mij waakt
 Die niet sluimeren of slapen zal.

 Wat kan mij gebeuren
 Door zon of door maan?
 U bent mijn schaduw
 U bent er altijd
 Bewaart heel mijn leven
 Mijn komen en gaan
 U beschermt mij tot in eeuwigheid
 
 Mijn hulp is van U, Heer.
 Mijn hulp is van U, Heer. (2x)

Sander en Tobias delen de herinneringen aan opa

De kleinkinderen zingen enkele versen van ‘Houd vol’

We zingen samen ‘Abba Vader’

 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.



 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.

Schriftlezing: Psalm 121

1 Een bedevaartslied.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
2 Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4 Zie, de Bewaarder van Israël
sluimert noch slaapt.
5 De Here is uw Bewaarder,
de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.
6 De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts.
7 De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
8 De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.

Meditatie door Henri Dekker

We zingen samen ‘Groot is Uw trouw’

 Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
 Ben ik ontrouw,
 Gij blijft immer dezelfde,
 die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.



 Groot is uw trouw o Heer,
 groot is uw trouw o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
 kracht voor vandaag,
 blijde hoop voor de toekomst.
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

 Groot is uw trouw o Heer,
 groot is uw trouw o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Bas deelt de herinneringen aan Adri

Geeske deelt de herinneringen aan pa

Gebed

We zingen samen ‘De kracht van Uw liefde’

 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.

 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 dichter bij,
 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.

 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.
 
 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.

 Dan zweef ik op de wind, 
 gedragen door Uw Geest 
 en de kracht van Uw liefde.

Zegen

Dankwoord door .......

Praktische mededelingen

Bij het uitdragen Adriaan Pieter Kieboom luisteren we naar de melodie 
van Psalm 43

De plechtigheid zal op de Algemene Begraafplaats aan de 
Borcharenweg 1 in Werkendam worden afgesloten. Na de begrafenis is er 

gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum op de begraafplaats.



Op de begraafplaats:

Henri Dekker spreekt de Geloofsbelijdenis uit

We begraven Adri Kieboom

We bidden samen het ‘Onze Vader’

 Onze Vader die in de hemel zijt
 Uw naam worde geheiligd
 Uw koninkrijk kome
 Uw wil geschiede
 gelijk in de hemel als 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


