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Dankgebed 

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5
’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?

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.

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel: Psalm 121

De begrafenis zal plaatshebben op de
begraafplaats Thijmhof te Waddinxveen



Orde van dienst

Inleidend orgelspel: Psalm 89 vers 19
Gedenk, o Heer’, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur;

Het leven is een damp; de dood wenkt ieder uur.
Zou ’t mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen?

Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen?
Wie redt zijn ziel van ’t graf? Ai, help ons, als tevoren,

Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen.

Zingen: 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.

Schriftlezing: Psalm 103
1. EEN psalm van David.
Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.
2. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;
3. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest;
4. Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en 
barmhartigheden;
5. Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.
6. De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen die onderdrukt worden.
7. Hij heeft Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, den kinderen Israëls Zijn daden.
8. Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
9. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.
10. Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerech-
tigheden.
11. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig 

over degenen die Hem vrezen.
12. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van 
ons.
13. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over 
degenen die Hem vrezen.
14. Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn.
15. De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.
16. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet 
meer.
17. Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid 
over degenen die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;
18. Aan degenen die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die 
te doen.
19. De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst 
over alles.
20. Looft den HEERE, Zijn engelen, gij krachtige helden, die Zijn woord doet, 
gehoorzamende de stem Zijns woords.
21. Looft den HEERE, al Zijn heirscharen, gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen 
doet.
22. Looft den HEERE, al Zijn werken, aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof 
den HEERE, mijn ziel.

Gebed

Meditatie: Psalm 103 vers 15-17
15. De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.

16. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.
17. Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over 

degenen die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;

Zingen: Psalm 65 vers 2
Een stroom van ongerechtigheden
Had d’ overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreden
Verzoent en zuivert Gij.
Welzalig dien Gij hebt verkoren,
Dien G’ uit al ’t aards gedruis
Doet naad’ren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.


