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OP DE BEGRAAFPLAATS 

Lezen Psalm 23
1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille 
wateren.
3. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns 
Naams wil. 
4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, 
want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij 
maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns le-
vens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

(Nieuwe Bijbelvertaling)
1. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
2. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,
3. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn Naam.
4. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, ant U bent bij mij, Uw stok 
en uw staf, zij geven mij moed.
5. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker 
vloeit over.
6. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

 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

Afsluitend gebed door ouderling dhr. J. de Bruin van de Elimgemeente

Dankwoord door Simone

Het gezin zal als laatste afscheid nemen bij het graf



Orde van dienst

Inleidend orgelspel: Psalm 39
Woord van welkom
In Memoriam door Simone
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 39 vers 3
“O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij;
Mijn dagen zijn bij U geteld;
Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij;
Een handbreed is mijn tijd gesteld;
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit,
De sterkst’ is enkel ijdelheid.” 

Gebed 
Schriftlezing: Jesaja 40 vers 1 - 11
1. Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.
2. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld 
is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel 
ontvangen heeft voor al haar zonden.
3. Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt 
recht in de wildernis een baan voor onzen God!
4. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen verne-
derd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een 
vallei gemaakt worden.
5. En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle vlees te gelijk 
zal zien, dat het de mond des HEEREN gesproken heeft.
6. Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al 
zijn goedertierenheid als een bloem des velds.
7. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; 
voorwaar, het volk is gras.
8. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der 
eeuwigheid.
9. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o 
Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, 
hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God!
10. Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; 
ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.
11. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn 
armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

Troost voor Jeruzalem (Nieuwe Bijbelvertaling)
1. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar 
schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER 
heeft ontvangen.
3. Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis 
een pad voor onze God.
4. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak 
worden en rotsige hellingen rustige dalen.
5. De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
6. Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
7. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, 
als gras is dit volk.’
8. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
9. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruza-
lem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10. Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij 
bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
11. Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen,
Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

Zingen: Psalm 39 vers 4
Gaat niet de mens, als in een beeld, daarheen,
Gelijk een schaduw, die verdwijnt?
Men woelt vergeefs; men brengt met zorg bijeen,
Al wat op aard’ begeerlijk schijnt;
En niemand is verzekerd, wie eens al
Die goed’ren naar zich nemen zal.”

Meditatie: Troost bij de kortheid van het leven

Zingen: Psalm 39 vers 5
Nu dan, o HEER, wat is ‘t, dat ik verwacht?
Mijn hope staat op U alleen.
Verlos mij, door Uw onweerstaanb’re kracht,
Van al mijn ongerechtigheên,
En stel mij niet, getrouwe Toeverlaat,
Den dwazen sterv’ling tot een smaad.

Dankgebed 
Uitleg vertrek door Jan van Staveren
Uitleidend orgelspel: Psalm 103


