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Wanneer Martien wordt binnengebracht, klinkt orgelspel: 
 ‘Jesu bleibet meine Freude’, J. S. Bach                                                             
 
De kleinkinderen steken een kaars aan voor hun opa aan het licht van de 
paaskaars 

 
Begroeting  
 
Gebed 
 
We zingen:  314 : 1, 2 en 3  
 

 
 

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. 
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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. 
 

In Memoriam:  Wij gedenken Martien, we delen met elkaar de 
herinneringen aan hem: Jack, Jennifer en Rian. Tussendoor klinkt 
orgelspel 

 
Muziek: Door de wind, Miss Montreal 
Ik zie je voor me met m'n ogen dicht 
Ik kan je voelen met m'n hart op slot 
Ik hoor je praten, maar je bent er niet, nee, je bent er niet 
En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen 
En je mag nog niet sterven want ik kan je niet missen, ik kan je niet missen 
 
Door de wind, door de regen 
Dwars door alles heen 
Door de storm 
Al zit alles me tegen 
Door jou ben ik nooit alleen 
 
Ik voel je naast me als ik 's nachts op straat wil vergeten 
Wat in mijn ogen staat geschreven, je moest eens weten 
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar 
En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen 
Ik kan alleen zingen 
 
Door een zee van afstand 
Door een muur van leegte 
Door een land van stilte 
Door m'n hele leven 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 4 : 26-29 door Kevin 
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En Hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God  
als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde:  
hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit  
terwijl het zaad ontkiemt en opschiet ook al weet hij niet hoe.  
De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort  
eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar.  
Maar zo gauw het graan het toelaat  slaat hij er de sikkel in 
omdat het tijd is voor de oogst.’ 
 
Lezing uit de Brieven: Jakobus 5 : 7-8 door Jennifer 
Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de 
boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, 
tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig 
en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.  
 
We zingen: 978 : 1 t/m 4  
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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. 

 
3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

 
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. 

 
Overdenking 
 
We zingen: Psalm 23b : 1, 3 en 5 

1. De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat’ren der rust. 
 

3. De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

  5. De Heer is mijn herder! Hem blijf ik gewijd! 
  ’k Zal immer verkeren in ’t huis mijnes Heren: 
  zo kroont met haar zegen zijn liefde m’altijd. 

 
Dankgebed voor het leven van Martien en voorbeden 
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Uitgeleide 
 Wij gaan staan 

Familie en vrienden 
om de laatste eer te brengen aan deze mens  
om recht te doen aan zijn leven en sterven  
staan wij hier  
rondom het lichaam  
dat van hem is overgebleven. 
 
Meer dan zijn lichaam  
is ons de naam van deze mens gebleven. 
Die naam spreken wij hier uit  
met eerbied en genegenheid:  

 
Martien Quaak 
 
Gebed en zegen  
 
We zingen: Psalm 68 : 7  
God zij geprezen met ontzag! 
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen,  
de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen. 
 

 
Onder orgelspel dragen we Martien uit om hem naar zijn laatste rustplaats 
te brengen 
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Op de begraafplaats 
 
Laatste woorden 
Hier staan wij op de plaats waar het lichaam van Martien zal rusten. 
Hier vormen wij de kring van hen  
die met hem het leven hebben gedeeld. 
Hier sluiten wij af de weg die wij samen gingen. 
Hier laten wij los,  het lichaam dat wij hebben gekend en liefgehad. 
We begraven hem als zaad dat gezaaid wordt voor de oogst.  
(…)  
Deze mens hebben wij van God ontvangen 
deze mens geven wij aan God terug 
in het vertrouwen op Jezus, onze Heer  
die gezegd heeft: ‘Wie in Mij gelooft zal leven,  ook al is hij gestorven’. 
 
Want niemand leeft voor zichzelf 
niemand sterft voor zichzelf 
Wij leven en sterven binnen het bereik  van God, onze Heer 
aan Hem behoren wij toe! 
 

Wij bidden samen: 
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. 
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 eeuwigheid.   
Amen. 
 
Zegen 
 
Dankwoord door Rian 

 


