
 

 

Liturgie afscheidsdienst Sonja Engberts - Dewulf 

Terwijl de aanwezigen het volgende lied zingen komt de familie 
binnen: 
 
Opwekking 770: Ik zal er zijn (Sela) 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 

O Naam aller namen, aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 



Begroeting & Gebed 
 
Opwekking 488: 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 dichterbij, 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. 
 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde. 
 
Opwekking 324: Ik wil komen en knielen 

Ik wil komen en knielen 
aan Uw voeten Heer Jezus. 
In Uw nabijheid is volheid van vreugd. 

Er is niemand, niets en niemand 
die mij zo vervullen kan. 
'k Vind mijn vreugde in U alleen, o Heer. 
 
Bijdrage Familie 
 
Opwekking 847: Er is hoop die sterker dan de dood is  

Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 

Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten 
 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 

Refrein 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 
 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 



Refrein 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Overdenking 
 
Opwekking 733: Tienduizend redenen 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Dankwoord & zegen  
 
Mededelingen uitvaartleidster 
 
Slotlied  Opwekking 730   

Deze vrede leeft in mij, 
Ook wanneer mijn afscheid komt, 
Als een anker voor mijn ziel, 
Want ik weet: het is goed. 

Jezus, Hij overwon 
En het graf is overmand. 
De zege is behaald, 
Want het Lam is opgestaan. 

En ik herleef, want Hij roept mijn naam; 
Nooit meer lijden, nooit meer pijn. 
En ik zweef als een adelaar, 
Tot voor Gods troon; 
Ik kniel voor Hem en leef. 
Ik herleef. 



Ja, de dag komt dichterbij 
Dat de schaduwen vergaan 
En het licht de nacht verdrijft; 
Mijn geloof wordt zien voortaan. 

Jezus, Hij overwon 
En het graf is overmand. 
De zege is behaald, 
Want het Lam is opgestaan. 

En ik herleef, want Hij roept mijn naam; 
Nooit meer lijden, nooit meer pijn. 
En ik zweef als een adelaar, 
Tot voor Gods troon; 
Ik kniel voor Hem en leef. 
Ik herleef. 

Dan hoor ik de stem 
Van vele engelen: 
'Waardig is het Lam!' 
Ik hoor het gejuich 
Van alle heiligen: 
'Waardig is het Lam!' 

Ik herleef, want Hij roept mijn naam; 
Nooit meer lijden, nooit meer pijn. 
En ik zweef als een adelaar, 
Tot voor Gods troon; 
Ik kniel voor Hem en leef. 
Ik herleef. Ik herleef! 


