
Bij het graf

Schriftlezing: Jesaja 55 vers 6-7
Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is.
De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten;
en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen,
en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldig.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;
Die ontvangen is van den Heiligen 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 den Heiligen Geest.
Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses;
en een eeuwig leven.

Dankwoord door Wijnand Goudzwaard
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Gij hebt mij, van mijn kindse dagen,
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Orde van dienst 
Inleidend orgelspel Psalm 121

Woord van welkom

Zingen: Psalm 118 vers 1
Laat ieder ‘s HEEREN goedheid loven;
Want goed is d’ Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen: “Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!”

In Memoriam door dochter Adrie en kleindochter Saskia

Zingen: Psalm 121 vers 1
’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: Micha 6 vers 6-8
6.Waarmede zal ik den HEERE tegenkomen, en mij bukken voor den hogen God? Zal 
ik Hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren?
7. Zou de HEERE een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tiendui-
zenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De 
vrucht van mijn buik voor de zonde van mijn ziel?
8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan 
recht te doen en weldadigheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God?
Psalm 71 vers 9-18
9. Verwerp mij niet in den tijd des ouderdoms; verlaat mij niet, terwijl mijn kracht 
vergaat.
10. Want mijn vijanden spreken van mij; en die op mijn ziel loeren, beraadslagen te-
zamen,
11. Zeggende: God heeft hem verlaten; jaagt na en grijpt hem, want er is geen verlosser.

12. O God, wees niet verre van mij; mijn God, haast U tot mijn hulp.

13. Laat hen beschaamd worden, laat hen verteerd worden, die mijn ziel tegen zijn; 
laat hen met smaad en schande overdekt worden, die mijn kwaad zoeken.

14. Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken.
15. Mijn mond zal Uw gerechtigheid vertellen, den gansen dag Uw heil, hoewel ik 
de getallen niet weet.
16. Ik zal heengaan in de mogendheden des Heeren HEEREN; ik zal Uw gerechtig-
heid vermelden, de Uwe alleen.

17. O God, Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan, en tot nog toe verkondig ik Uw 
wonderen.
18. Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, 
totdat ik dit geslacht verkondige Uw arm, 

Meditatie: Psalm 71 vers 17-18 
O God, Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan, 

en tot nog toe verkondig ik Uw wonderen. 
Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik dit 

geslacht verkondige Uw arm, allen nakomelingen Uw macht.

Zingen: Psalm 71 vers 12

Gij hebt mij, van mijn kindse dagen,
Geleid en onderricht;
Nog blijf ik naar mijn plicht
Van Uwe wond’ren blij gewagen.
O God, wil mij bewaren,
Bij ’t klimmen mijner jaren.

Gebed

Zingen: Psalm 42 vers 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.

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel Ga niet alleen door ’t leven


