
 

HET LAATSTE LIED  
Het Laatste Lied brengt tientallen muzikanten samen met één doel: een laatste (lof)lied 
laten klinken tot eer van God en ter nagedachtenis aan een geliefde. Met de muzikale 
begeleiding wijzen ze op de hoop die gelovigen belijden als ze geconfronteerd worden met 
de dood. ‘Het Laatste Lied' troost niet alleen, maar wijst ook als loflied naar God, de Bron 
van hoop. Muziek geeft in tijden van rouw en verdriet veel troost en houvast. Het juiste lied 
op het juiste moment geeft meer dan een blijvende herinnering. Het kan troosten, sterken 
en hoop bieden voorbij het afscheid; voorbij de dood. Dit geeft een begrafenis een hoopvol 
en dankbaar karakter. Het (samen) bezingen van Gods liefde en trouw draagt bij aan een 
bijzonder moment van dankzegging tijdens de uitvaart.

Het Laatste Lied verzorgt muzikale begeleiding op maat, waardoor er op een persoonlijke 
manier afscheid genomen kan worden. Dit kan door middel van instrumentale muziek, het 
begeleiden van samenzang of het ten gehore brengen van een luisterlied.

Het Laatste Lied is gebaseerd op Psalm 84:2-5  

Ik houd van uw huis, machtige Heer!
Ik verlang naar uw tempel, levende God.
Met heel mijn hart wil ik bij u zijn.
Machtige Heer, mijn koning, mijn God,
zelfs mussen wonen in uw tempel.
Zwaluwen maken een nest bij uw altaar,
ze zorgen er voor hun jongen.
Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis,
want zij kunnen U altijd danken.

Het biedt troost te weten dat een dierbare thuis is bij de Hemelse Vader. Want ‘gelukkig 
zijn de mensen die wonen in Gods huis, zij kunnen Hem altijd danken (Psalm 84:5)’. Dit 
geeft een uitvaart een hoopvol en dankbaar karakter. Het (samen) bezingen van Gods 
liefde en trouw over het leven van de dierbare draagt bij aan een bijzonder moment van 
dankzegging tijdens de uitvaart.

WAT ZE DOEN 
Het Laatste Lied is meer dan een boekingsbureau. Ze denken heel gericht en persoonlijk 
met de nabestaanden mee in de wensen omtrent de muzikale formatie die passend is. 
Daarom werken zij samen met professionele muzikanten die flexibel zijn en op korte 
termijn makkelijk kunnen schakelen. De betrokken muzikanten bij Het Laatste Lied zijn 
allemaal professioneel geschoold en spelen liederen vanuit geloofsovertuiging die u als 
familie graag wil laten klinken tijdens de uitvaart. Denk voor de muzikale begeleiding  aan 
piano, gitaar, zang, cello, viool, fluit, drums, orgel, trompet,  harp etc. Alle muzikanten zijn 
in staat om de nummers te spelen die u uitkiest zoals Psalmen, Gezangen, 
Opwekkingsliederen, Worship, Klassieke stukken, Johan de Heer en bijvoorbeeld 
nummers uit het Liedboek voor de kerk.



Het Laatste Lied staat voor kwaliteit, flexibiliteit en persoonlijke betrokkenheid. 

OVER DE INITIATIEFNEMERS 
Dit initiatief is onderdeel van het platform JES music waarbij er al 6 jaar muzikale 
begeleiding verzorgd wordt op bruiloften. Initiatiefnemers Jafeth & Sifra Bekx weten hoe 
belangrijk en onmisbaar muzikale begeleiding is tijdens een markeringspunt in het leven: 
''We hebben de afgelopen jaren mogen ervaren wat een troost, hoop en liefde er uitgaat 
van muzikale begeleiding tijdens een uitvaart’’. Zij zullen u vanuit hun ruime ervaring de 
juiste adviezen kunnen geven zodat de muzikale begeleiding tijdens de uitvaart van uw 
geliefde aansluit bij de wensen. 


