
Inleidend orgelspel: “Ik zie een poort wijd open staan” 
  
Opening 
 
In memoriam door dochter Corita 

 
Votum 
 
Voorlezen rouwbrief 
 
Zingen: Psalm 68 : 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. 
 

Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 42 & 43 

Verlangen naar God 
1 Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. 
2 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 
3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor 
Gods aangezicht te verschijnen? 
4 Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: 
Waar is uw God? 
5 Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet en met hen 
optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte. 
6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem 
weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. 
7 Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U vanuit het land van de 
Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het laaggebergte. 
8 Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw 
golven zijn over mij heen gegaan. 
9 Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; 's nachts zal Zijn lied bij mij 
zijn, een gebed tot de God van mijn leven. 
10 Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld, 
door de onderdrukking van de vijand? 

11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de 
hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God? 
12 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik 
zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. 
 
Gebed om verlossing 
1 Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak; bevrijd mij van het volk zonder 
goedertierenheid, van de man van bedrog en onrecht. 
2 Want U bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot U mij dan? Waarom ga ik steeds 
in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand? 
3 Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en 
tot Uw woningen, 
4 zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U 
met de harp kan loven, o God, mijn God! 
5 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik 
zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. 
 
Zingen: Psalm 42 : 3 & 5 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn naam nog loven. 
 
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. 
 

Meditatie 
 
Zingen: Psalm 43 : 3 & 4  

Zend, HEER', Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 

                                                                                                                   Vervolg, zie ommezijde 
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 Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 

Gebed en voorbeden 
 
Luisterlied: “De Heilige Stad” 

Terwijl 'k eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom: 
Ik was in 't oud Jeruzalem, 'k Stond aan den tempelzoom; 
Ik hoorde kind'ren zingen: Een lied vol blijde klank; 
en, 't was als paarlen Engelen zich juichend aan hun zang; 
en 't was als paarlen Engelen zich juichend aan hun zang. 
Jeruzalem, Jeruzalem! Zing uwe Vorst ter eer! 
't Hosanna in den hoge, 't Hosanna voor uw Heer! 
 
Doch eensklaps werd het alles zo donker om mij heen; 
het kinderkoor verstomde, en de Eng'lenschaar verdween. 
Ik zag een kruis verrijzen; toen werd het plots'ling nacht, 
en klonk van gindse heuveltop, een stem: Het is Volbracht! 
En klonk van gindse heuveltop, een stem: Het is Volbracht! 
Jeruzalem, Jeruzalem! Gij, die uw Vorst veracht! 
Hosanna in den hoge, hosanna, het 't is volbracht! 
 
En weder zag 'k een ander beeld, doch nu vol heerlijkheid: 
Een stad die als een bruid versierd haar koning wachtend beidt 
'k Zag straten van het zuiverst goud, door d' open paarlen poort 
Miljoenen gingen uit en in; geen wanklank werd gehoord. 
Maar onder harp- en cimbeltoon juicht mens en Eng'lenstem 
tot eer van God en van het Lam, in 't nieuwe Jeruzalem; 
tot eer van God en van het Lam, in 't nieuwe Jeruzalem; 
Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd! 
Hosanna in den hoge, Hosanna in eeuwigheid. 

 
Zegenbede 
 
Mededelingen 
 
Uitleidend orgelspel: “Lichtstad met uw paarlen poorten” 
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