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Orde van dienst

Inleidend orgelspel: Psalm 39
Welkom
In Memoriam
Belijdenis
Ook vanmorgen en in deze dienst belijden wij, dat onze hulp is in de Naam van de Heere, Die 
de hemel en de aarde geschapen heeft, Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die 
eeuwig leeft en Die niet loslaat het werk van Zijn handen.
Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4

‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

Gebed 
Schriftlezing: Psalm 68
1. Een psalm, een lied van David, voor den opperzangmeester. God zal opstaan, 
Zijn vijanden zullen verstrooid worden, en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht 
vlieden.
Geloofsbelijdenis inzake de werken van God
2. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt; gelijk was voor het vuur 
smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht.
3. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden; zij zullen van vreugde opspringen 
voor Gods aangezicht, en van blijdschap vrolijk zijn.
4. Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam; hoogt de wegen voor Dien, Die in de vlakke 
velden rijdt, omdat Zijn Naam is HEERE; en springt op van vreugde voor Zijn aan-
gezicht.
Aansporing tot lofprijzen van God
5. Hij is een Vader der wezen, en een Rechter der weduwen; God, in de woonstede 
Zijner heiligheid.
6. Een God, Die de eenzamen zet in een huisgezin, uitvoert, die in boeien gevangen 
zijn; maar de afvalligen wonen in het dorre.
7. O God! toen Gij voor het aangezicht Uws volks uittoogt, toen Gij daarhenen 
tradt in de woestijn; Sela.
De grote werken van God in de woestijn (Exodus)
8. Daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn; [zelfs] deze Sinai, 
voor het aanschijn Gods, des Gods van Israel.
9. Gij hebt zeer milden regen doen druipen, o God! en Gij hebt Uw erfenis ge-

OP DE BEGRAAFPLAATS 

Lezen 2 Korinthe 5 vers 1-10
1. Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij 
een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in 
de hemelen.
2. Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den 
hemel is, overkleed te worden.
3. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.
4. Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal 
wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven 
verslonden worde.
5. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des 
Geestes gegeven heeft.
6. Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, 
uitwonen van den Heere;
7. (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)
8. Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit 
te wonen, en bij den Heere in te wonen.
9. Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem 
welbehagelijk te zijn.
10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, 
opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan 
heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Geloofsbelijdenis

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald ter hel; 
5. Op de derde dag weer opgestaan van de doden; 
6. Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige 
Vader;
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, (dat is) de gemeenschap der 
heiligen; 
10. (Ik geloof) de Vergeving van de zonden;
11. De Wederopstanding van het lichaam;
12. En een eeuwig leven. Amen

Dankwoord

Het gezin zal als laatste afscheid nemen bij het graf

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar’;
De HEER, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.



sterkt, als zij mat was geworden.
10. Uw hoop woonde daarin; Gij bereiddet ze door Uw goedheid voor den ellen-
dige, o God!
11. De HEERE gaf te spreken; der boodschappers van goede tijdingen was een grote 
heirschaar.
12. De koningen der heirscharen vloden weg, zij vloden weg; en zij, die te huis bleef, 
deelde den roof uit.
13. Al laagt gijlieden tussen twee rijen van stenen, [zo] [zult] [gij] [toch] [worden] 
[als] vleugelen ener duive, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegra-
ven geluwen goud.
14. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit [als] op 
Zalmon.
15. De berg Basan is een berg Gods; de berg Basan is een bultige berg.
Theologische reflectie op de werken van God
16. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Dezen berg heeft God begeerd tot 
Zijn woning; ook zal er de HEERE wonen in eeuwigheid.
17. Gods wagenen zijn tweemaal tienduizend, de duizenden verdubbeld. De Heere 
is onder hen, een Sinai in heiligheid!
18. Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij 
hebt gaven genomen [om] [uit] [te] [delen] onder de mensen; ja, ook de wederhori-
gen om [bij] [U] te wonen, o HEERE God!
19. Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God [is] onze Zaligheid. 
Sela.
Wat God nog meer doet
20. Die God is ons een God van volkomene Zaligheid; en bij den HEERE, den Hee-
re, zijn uitkomsten tegen den dood.
21. Voorzeker zal God den kop Zijner vijanden verslaan, den harigen schedel desge-
nen, die in zijn schulden wandelt.
22. De Heere heeft gezegd: Ik zal wederbrengen uit Basan; Ik zal wederbrengen uit 
de diepten der zee;
23. Opdat gij uw voet, [ja], de tong uwer honden, moogt steken in het bloed van de 
vijanden, van een iegelijk van hen.
24. O God! zij hebben Uw gangen gezien, de gangen mijns Gods, mijns Konings, in 
het heiligdom.
Processie tot eer van God
25. De zangers gingen voor, de speellieden achter, in het midden de trommelende 
maagden.
26. Looft God in de gemeenten, den Heere, gij, die zijt uit den springader van Israel!
27. Daar is Benjamin de kleine, die over hen heerste, de vorsten van Juda, [met] hun 
vergadering, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Nafthali.
28. Uw God heeft uw sterkte geboden; sterk, o God, wat Gij aan ons gewrocht hebt!
Aansporing tot aanbidding
29. Om Uws tempels wil te Jeruzalem, zullen U de koningen geschenk toebrengen.
30. Scheld het wild gedierte des riets, de vergadering der stieren met de kalveren 

der volken; [en] dien, die zich onderwerpt met stukken zilvers; Hij heeft de volken 
verstrooid, [die] lust hebben in oorlogen.
31. Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte; Morenland zal zich haasten zijn 
handen tot God uit te strekken.
32. Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode; psalmzingt den Heere! Sela.
33. Dien, Die daar rijdt in den hemel der hemelen, Die van ouds is; ziet, Hij geeft 
Zijn stem, een stem der sterkte.
34. Geeft Gode sterkte! Zijn hoogheid is over Israel, en Zijn sterkte in de bovenste 
wolken.
35. O God! Gij zijt vreselijk uit Uw heiligdommen; de God Israels, Die geeft den 
volke sterkte en krachten. Geloofd zij God!

Meditatie: Psalm 68 vers 19 en 20
Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God [is] onze Zaligheid. Sela.

Die God is ons een God van volkomen Zaligheid; en bij den HEERE, den Heere,
 zijn uitkomsten tegen den dood.

Zingen: Psalm 68 vers 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.

Dankgebed 

Zingen: Psalm 68 vers 17
Hoe groot, hoe vrees’lijk zijt G’ alom,
Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd’lijk Opperwezen!
‘t Is Isrels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft God; elk moet Hem vrezen 

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel: ’Wat de toekomst brenge moge’


