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Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 
Inleidend orgelspel: Psalm 139: 1, 2 (NB) 

1   Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

 
't ligt alles open voor uw ogen. 

  
2   Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 

 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 

 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

 
Ja overal, op al mijn wegen 

 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
Stil gebed, Votum en Groet  
 
Zingen: Psalm 3: 2, 3 (OB)  

2 Maar, trouwe God, Gij zijt 
  Het schild, dat mij bevrijdt, 
  Mijn eer, mijn vast betrouwen; 
  Op U vest ik het oog; 
  Gij heft mijn hoofd omhoog, 
  En doet m' Uw gunst aanschouwen. 
  'k Riep God niet vrucht'loos aan; 
  Hij wil mij niet versmaân 
  In al mijn tegenheden; 
  Hij zag van Sion neer, 
  De woonplaats van Zijn eer, 
  En hoorde mijn gebeden. 



3  Ik lag en sliep gerust, 
  Van 's HEEREN trouw bewust, 
  Tot ik verfrist ontwaakte; 
  Want God was aan mijn zij'; 
  Hij ondersteunde mij 
  In 't leed, dat mij genaakte. 
  Ik zal, vol heldenmoed, 
  Daar mij Zijn hand behoedt, 
  Tienduizenden niet vrezen; 
  Schoon ik, van allen kant, 
  Geweldig aangerand 
  En fel geprangd moog' wezen. 
 
Ter herinnering aan (o)pa  
 
Gebed om de opening van de Schriften  
 
Schriftlezingen: Psalm 42  

Verlangen naar God 
1Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van 
Korach. 
2Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, 
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 
3Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God. 
Wanneer zal ik binnengaan 
om voor Gods aangezicht te verschijnen? 
4Mijn tranen zijn mij tot voedsel, 
dag en nacht, 
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: 
Waar is uw God? 
 



5Hieraan denk ik 
en ik stort mijn ziel in mij uit: 
hoe ik meeging in de stoet 
en met hen optrok naar Gods huis, 
onder luide vreugdezang en lofliederen: 
een feestvierende menigte. 
6Wat buigt u zich neer, mijn ziel, 
en bent u onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven 
voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. 
7Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, 
daarom denk ik aan U 
vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, 
vanuit het laaggebergte. 
8Watervloed roept tot watervloed, 
terwijl Uw waterkolken bruisen; 
al Uw baren en Uw golven 
zijn over mij heen gegaan. 
9Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid 
gebieden; 
's nachts zal Zijn lied bij mij zijn, 
een gebed tot de God van mijn leven. 
10Ik zeg tegen God: 
Mijn rots, waarom vergeet U mij? 
Waarom ga ik in het zwart gehuld, 
door de onderdrukking van de vijand? 
11Met een doodsteek in mijn beenderen 
honen mijn tegenstanders mij, 
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: 
Waar is uw God? 
12Wat buigt u zich neer, mijn ziel, 
en wat bent u onrustig in mij? 



Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; 
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht  
en mijn God. 
 
Openbaring 21: 1-5 (HSV)  

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
1En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de 
eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de 
zee was er niet meer. 
2En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een 
bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 
3En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:  
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen 
wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen 
zijn en hun God zijn. 
4En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood 
zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of 
moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan. 
5En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,  
Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, 
want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 42: 1, 3, 5 (OB)  

1  't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
  Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
  Van de frisse waterstromen, 
  Dan mijn ziel verlangt naar God. 
  Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
  God des levens, ach, wanneer 
  Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
  In Uw huis Uw naam verhogen? 
 
3 O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
  Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
  Voed het oud vertrouwen weder; 
  Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
  Want Gods goedheid zal uw druk 
  Eens verwiss'len in geluk. 
  Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
  Want ik zal Zijn naam nog loven. 
 
5  Maar de HEER zal uitkomst geven, 
  Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
  'k Zal in dit vertrouwen leven, 
  En dat melden in mijn lied; 
  'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
  Zingen, daar ik Hem verwacht; 
  En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
  Tot den God mijns levens heffen. 
 
Verkondiging  
 
 
 



Zingen: Gezang 392 (Liedboek 1973)  

1   Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 
2   Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 

 
 Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 

 
Alles vervalt in 't wisselend getij, 

 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

 
3   U heb ik nodig, uw genade is 

 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 

 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 
4   Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 

 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 

 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 

 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 

 
5   Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 

 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 

 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 

 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

 
Dankgebed en voorbede  
 
 

 

 



Zingen: Psalm 68: 10 (OB) 

10  Geloofd zij God met diepst ontzag! 
  Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
  Met Zijne gunstbewijzen. 
  Die God is onze zaligheid; 
  Wie zou die hoogste Majesteit 
  Dan niet met eerbied prijzen? 
  Die God is ons een God van heil; 
  Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
  Ons 't eeuwig, zalig leven; 
  Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
  Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
  Volkomen uitkomst geven. 
 
 
De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We belijden ons geloof: 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
 Schepper des hemels en der aarde. 
 En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, 
 onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria,  
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
 is gekruisigd, gestorven en begraven,  
 nedergedaald ter helle, 
 Ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, 
 des almachtigen Vaders,  
 vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
 de levenden en de doden. 
 Ik geloof in de heilige Geest;  

ik geloof een heilige, 
 algemene, Christelijke Kerk,  

de gemeenschap der heiligen, 
 vergeving der zonden, wederopstanding des vleses 
 en een eeuwig leven. Amen. 
 
Bidden het onze Vader: 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede  
gelijk in de hemel alzo 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.  



 
 


