
 
 

  

  Liturgie 

 

 

    van de dienst van Woord en gebed 

 

     voorafgaand aan de begrafenis van 

 

 

   Jannigje Molenaar-Knoop 
 Janny 

 

    sinds 10 oktober 2015 weduwe van Maarten Molenaar 

 

    1 maart 1935                                                  17 mei 2022    

 

 

 

  

 

 op dinsdag 24 mei 2022  

 

om 11.15 uur 

    

    in kerkelijk centrum De Hoeksteen  

 

te Schoonhoven 

 

 

    

 

 

 Voorganger: ds. K. Timmerman 

 

Organist: Jaap den Besten 

 

  



Inleidend orgelspel: ‘Daar ruist langs de wolken’ 

 

Aansteken van de kaarsen door kleinkinderen 

 

Welkom  

 

Zingen: Psalm 62 vers 4 en 5 
 

4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 

Stel u gerust, zwijg Gode stil. 

Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 

Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 

Mijn hoog vertrek; Zijn macht is  groot; 

Ik zal noch wanklen, noch bezwijken. 

 

5. In God is al mijn heil, mijn eer, 

Mijn sterke rots, mijn tegenweer; 

God is mijn toevlucht in het lijden. 

Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 

Stort voor Hem uit uw ganse hart: 

God is een toevlucht t' allen tijde. 

In memoriam 

 

Zingen: ‘Abba, Vader’  
 

1. 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. 

 

2. 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. 

Gebed 

 

Schriftlezing: Psalm 84 
 

1
 Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach. 

2
 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. 

3
 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de 

HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. 

4
 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij 

Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. 

5
 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. Sela 

6
 Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen. 

7
 Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook 

zal de regen hen overvloedig bedekken. 

8
 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion. 

9
 HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o 

God van Jakob. Sela 

 



10
 O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde. 

11
 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te 

staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van 

de goddeloosheid. 

12
 Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer 

geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. 

13
 HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt. 

 

Schriftlezing: 2 Korinthe 12 vers 9 
 

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht 

wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, 

opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 

 

Zingen: Psalm 84 vers 3 en 6 

 

3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 

6. Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen 

HEER, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 

 

Meditatie 

 

Gebed  

 

Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden,  

over jou zijn vleugels spreiden.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  

in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten,  

in zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

 



Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brenge moge’  
 

Tijdens het uitleidend orgelspel wordt Janny Molenaar-Knoop uitgedragen. 

De gezinsleden sluiten hierbij aan. 

 

Aan alle overige aanwezigen wordt verzocht te wachten op een teken van  

de uitvaartleider om de kerkzaal te kunnen verlaten en alvast te vertrekken  

naar de algemene begraafplaats, Wal 5 te Schoonhoven. 

 

(Wij bevelen u aan te parkeren op het parkeerterrein P1 aan Buiten de Veerpoort t.o. restaurant Rivero)  

 

 

Op de begraafplaats: 

 
 

Inleidende woorden  

 

Teraardebestelling 

 

Geloofsbelijdenis (gezamenlijk) 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.   

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;  

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;  

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle; op de derde dag weer opgestaan van de doden;  

opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige 

Vader en vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige,  

algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen,  

vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. 

 

Gebed: ‘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 aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En 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 der eeuwigheid. Amen. 

 

Dankwoord namens de familie  

 

Afsluitende woorden door de uitvaartleider 


