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ORDE VAN DIENST

ter gelegenheid van de dankdienst voor het leven van 

Albert Rekker
24 maart 1933 – 10 januari 2021

Sinds 19 augustus 1959 echtgenoot van Tietsje Bosma

op zaterdag 16 januari A.D. 2021 om 13.30 uur
vanuit de Alde Tsjerke van Kollumerzwaag

voorganger: ds. J.P. Strietman
organist: Ymkje de Vries

beamer: Marten van der Meulen



Orgelspel bij het binnendragen – ‘Ik zie een poort wijd open staan’

Woord van welkom

Beamer: Er is een God die hoort

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

God schonk Zijn Zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van ’t gans heelal.
Want onze Schepper, Koning der aard’,
heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard.
Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort,
Hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.

Aansteken van de paaskaars en kaarsen

Herinnering

Foto’s – ‘Heer ik kom tot U’ en ‘Er ruist langs de wolken’



Beamer: De rivier

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader kom, ontmoet mij hier

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van Uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water
‘k Wil U daar ontmoeten, Heer

Kom ontvang een heel nieuw leven
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt, ontmoet mij hier

Gebed

Gedicht: De mensen van voorbij – Hanna Lam

Beamer: 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 voor 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 84

Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.
Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven.
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob.
God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.
Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
HEER van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op u vertrouwt.



Beamer: Psalm 84 vers 1 en 2

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.

Het heil dat Uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan Uw hof
en steeds zich wijden aan Uw lof.

Verkondiging

Beamer: Groot is Uw trouw, o Heer

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.

Refrein: 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.



Dankgebed

Dankwoord namens de familie

Beamer: Ga met God en Hij zal met je zijn

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.

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.

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.

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.

Mededelingen door bode Anna Bijlsma 

Orgelspel bij het uitdragen – ‘Eens als de bazuinen klinken’

Bij het graf luisteren we naar de woorden van de Geloofsbelijdenis


