
 
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. 
 
Zegengebed  
 
Persoonlijk woord en dankwoord vanuit de familie 
 
Uitleidend orgelspel 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L i t u r g i e 
 
 
 

voor de dienst  
voorafgaande aan de begrafenis van  

 
 
 

Lambertus (Bart) van Dijk 
 

☆ 21 februari 1938                      † 16 januari 2021 



 
Inleidend orgelspel  
 
Votum 
 
Lezing rouwkaart 
 
Luisteren naar Ps. 103 vers 1 en 8 
 
Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; 
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 
 
Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr; 
Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 23 ‘De HEERE is mijn Herder’ 
1 Een psalm van David 
De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, 
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren 
3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de 
gerechtigheid, omwille van Zijn Naam 
4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 
5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn 
tegenstanders; 
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven. 
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen. 

 
Overdenking n.a.v. Psalm 23 
 
Luisterlied: De Heer is mijn Herder (Psalm 23:1,2,3) 
 
De Heer is mijn herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m', als ik wankel, 
Hij draagt m', als ik viel. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen. 
O Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 
Gebed 
 
Luisterlied: Psalm 42 : 1 en 3 
 
'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? 
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