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OP DE BEGRAAFPLAATS 

Teraardebestelling  

Schriftlezing: Psalm 116 vers 1 - 9
1. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen; 
2. Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen. 
3. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden 
mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis. 
4. Maar ik riep den Naam des Heeren aan, zeggende: Och Heere! bevrijd mijn 
ziel. 
5. De Heere is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. 
6. De Heere bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij 
verlost. 
7. Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u welgedaan. 
8. Want Gij, Heere! hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van tranen, 
mijn voet van aanstoot. 
9. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren, in de landen der levenden.

Apostolische geloofsbelijdenis 

Dankwoord 



Orde van dienst

Inleidend orgelspel over Psalm 116 vers 4
D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
’k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder:
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

Persoonlijk woord namens de familie 

Votum

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?

Gebed 

Schriftlezing: Psalm 146
1. Hallelujah! O mijn ziel! prijs den Heere.
2. Ik zal den Heere prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik 
nog ben.
3. Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is.
4. Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden dage ver-
gaan zijn aanslagen.
5. Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting 
op den Heere, zijn God is;
6. Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die 
trouwe houdt in der eeuwigheid.
7. Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de Heere maakt 
de gevangenen los.
8. De Heere opent de ogen der blinden; de Heere richt de gebogenen op; de 
Heere heeft de rechtvaardigen lief.
9. De Heere bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees en de weduwe staan-
de; maar der goddelozen weg keert Hij om.
10. De Heere zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! Is van geslacht tot ge-
slacht. Hallelujah!

Zingen: Psalm 138 vers 4
Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven.
Is ‘t, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
Zal redding geven.
De Heer’ is zo getrouw als sterk,
Hij zal Zijn werk
Voor mij volenden,
Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron,
Wil bijstand zenden.

Overdenking n.a.v. Psalm 146 vers 5
”Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, 

wiens verwachting op den Heere, zijn God is.”

Zingen: Psalm 146 vers 3
Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ’t hach’lijkst lot,
Vestigt op den Heer’, zijn God.

Dankgebed

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel over Psalm 56 vers 5
Ik roem in God; ik prijs ‘t onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
‘k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv’ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en ‘t onheil af zoudt wenden;
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.

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.


