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’Mijn hart roept uit tot God die leeft
en aan mijn ziel het leven geeft.’

’Aanschouw toch Uw gezalfde Koning!’

Zaterdag 26 maart
Gereformeerde Gemeente te Gouda

Voorganger: ds. G. Clements
 Organiste: Wilma van Eck

OP DE BEGRAAFPLAATS 

Teraardebestelling

Woorden aan het graf door ds. G. Clements

Dankwoord door zoon Henk Jochem

- Het gezin zal als laatste afscheid nemen bij het graf -



Orde van dienst

Inleidend orgelspel: Psalm 24 vers 2
Wie klimt den berg des HEEREN op?

Wie zal dien Godgewijden top,
Voor ’t oog van Sions God, betreden?
De man die, rein van hart en hand,
Zich niet aan ijdelheid verpandt,

En geen bedrog pleegt in zijn eden.

Gedicht door kleindochter Ellen 
Schriftlezing: Psalm 147
1. LOOFT den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij lief-
lijk is; de lof is betamelijk.
2. De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israëls verdrevenen.
3. Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.
4. Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze alle bij namen.
5. Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.
6. De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij tot 
de aarde toe.
7. Zingt den HEERE bij beurten met dankzegging, psalmzingt onzen God op de 
harp.
8. Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het 
gras op de bergen doet uitspruiten;
9. Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.
10. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards, Hij heeft geen welgevallenaan 
de benen des mans.
11. De HEERE heeft een welgevallen aan hen die Hem vrezen, die op Zijn 
goedertierenheid hopen.
12. O Jeruzalem, roem den HEERE; o Sion, loof uw God.
13. Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen 
binnen in u.
14. Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.
15. Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.
16. Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit den rijm als as.
17. Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?
18. Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de 
wateren vloeien heen.
19. Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend,Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten.
20. Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. 
Hallelujah.

Gebed

Meditatie: Psalm 147 vers 9
’Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.’

Dankgebed 

Zingen: Psalm 147 vers 6
De HEER’ betoont Zijn welbehagen
Aan hen die need’rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden,
En door Zijn hand zich laten leiden;
Die, hoe het ook moog’ tegenlopen,
Gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem den HEER’ der heren;
Wil uwen God, o Sion, eren.

Uitleg vertrek Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel: Psalm 103 vers 8 en 9
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,

Gelijk een bloem, die, op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teer;
Wanneer de wind zich over ’t land laat horen,

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Maar ’s HEEREN gunst zal, over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;

Zijn trouw rust zelfs op ’t late nageslacht,
Dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden,

Noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

De bijzetting in het familiegraf zal in besloten kring 
plaatshebben op begraafplaats Thijmhof te Waddinxveen.


