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WELKOM EN ONTSTEKEN VAN DE KAARS 
 
BIJDRAGE 
 
VOTUM EN GROET, ZINGEN | PSALM 84:1,4 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer, 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om, 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen, 
dan dat het juichend U ontmoet, 
die leven zijt en leven doet. 
 
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, 
hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan, 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 
LEVENSLOOP ANS ROTTEVEEL  
 
ZINGEN | VEILIG IN JEZUS’ ARMEN 
Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor, ’t is het lied der eng’len, 
zingend van liefd’ en vree, 
ruisend uit ’s hemels zalen, 
over de glazen zee. 
 
Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 

Jezus mijn dierb’re toevlucht, 
Jezus, U stierf voor mij. 
Dat op die rots der eeuwen 
eeuwig mijn hope zij. 
 
Heer, laat mij lijdzaam wachten, 
totdat het duister vliedt 
en ’t oog aan gindse kusten 
Uw heillicht gloren ziet. 
Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart 
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GELOOFSBELIJDENIS 
 
ZINGEN | STEL MIJN VERTROUWEN  
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God | 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot | 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij | 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij |   2x 
 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij  
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij  
 
GEDICHT 
 
GEBED 
 
LEZING UIT DE BIJBEL | PSALM 65 
De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte 
nagekomen worden. U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. 
Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze 
overtredingen, die verzoent Ú. Welzalig is hij die U verkiest en doet 
naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; wij worden verzadigd 
met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis. Met 
ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, o God 
van ons heil, o vertrouwen van alle einden der aarde en van de 
verre zeeën, Die de bergen vast doet staan door Zijn kracht, Die 
omgord is met macht; Die het bruisen van de zeeën stilt, het 
bruisen van hun golven en het rumoer van de volken. Daarom 
vrezen de bewoners van de einden der aarde voor Uw tekenen; 
waar de morgen gloort en de avond daalt, doet U juichen. U zag om 
naar het land en gaf het overvloed, U maakt het zeer rijk; de beek 
van God is vol water; U geeft hun koren; ja, zó geeft U het: U 
doordrenkt zijn omgeploegde aarde, U doet water in zijn voren 
dalen, U doorweekt het met regendruppels, U zegent zijn gewas. U 
kroont het jaar van Uw goedheid, Uw voetstappen druipen van 
overvloed, zij bedruipen de weiden van de woestijn. De heuvels 
omgorden zich met vreugde. De velden zijn bekleed met kudden, 
de dalen zijn bedekt met koren; zij juichen, ook zingen zij. 
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ZINGEN | ALS G’IN NOOD GEZETEN 
1 Als g’ in nood gezeten 
Geen uitkomst ziet 
Wil dan nooit vergeten: 
God verlaat u niet 
Vrees toch geen nood 
’s Heren trouw is groot 
En op ’t nachtlijk duister 
Volgt het morgenrood 
Schoon stormen woeden 
Ducht toch geen kwaad 
God zal u behoeden 
Uw toeverlaat 
 

2 God blijft voor u zorgen 
goed is de Heer 
En met elke morgen 
Keert zijn goedheid weer 
Schoon g’in ’t verdriet 
Nergens uitkomst ziet 
Groter dan de helper 
Is de nood toch niet 
Wat ons ontviele 
Redder in nood 
Red slechts onze ziele 
Uit zond’ en dood 

 
OVERDENKING ‘BIJ GOD RAAKT DE WIJN EN HET BROOD 
NIET OP’ 
 
ZINGEN | JEZUS IS DE GOEDE HERDER 
Jezus is de goede Herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ‘t donker bent, 
denk dan eens al die schapen 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede Herder, 
Jezus hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 

En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 

Jezus is de goede Herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal, 
brengt mij veilig naar de stal. 

 
GEBED  
 
 

4 



 
ZINGEN | ABBA, VADER, U ALLEEN 
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, 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. 
 
3 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. 
 
ORGELSPEL BIJ UITDRAGEN | NEEM HEER MIJN BEIDE 
HANDEN 
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BIJ HET GRAF  
Hier staan wij op de plaats waar het lichaam van zuster Ans 
Rotteveel zal rusten. Hier vormen wij de kring van hen die met haar 
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. Wij leggen haar lichaam in de aarde. Aarde keert terug 
tot aarde, stof tot stof. Máár: dankzij Jezus Christus, de opgestane 
Heer wordt zijn lichaam gezaaid, als zaad in de akker voor de 
komende oogst van onze Heer.  
 
Ans Rotteveel hebben wij van God ontvangen. Haar geven wij aan 
God terug, in het vertrouwen op Jezus onze Heer. Hij Die gezegd 
heeft: Wie in Mij gelooft zal leven - zelfs wanneer hij gestorven is. 
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!  
 
 
GEZAMENLIJK GEBED | ONZE VADER 
Onze Vader die in de hemelen 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 den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 
ZEGEN  
 
Deze dienst gaat uit van de Hervormde Gemeente Broek op Langedijk. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen 
met dominee Van den Dool (06-81899988 of llvddool@gmail.com). 

6 

mailto:llvddool@gmail.com


7 


