
 
 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 27 : 1 en 7  
 
1 God is mijn licht, mijn heil; wie zou ik vrezen? 
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood; 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen: 
Hij is 't, die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên, 
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên. 
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
Den voet, en viel; omdat het God verlaat. 
 
2 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER’! 
 
Zegengebed 
 
Uitleidend orgelspel ‘U zij de glorie’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L i t u r g i e 
 
 

voor de dankdienst van zijn leven 
 

voorafgaande aan de begrafenis van  
 
 

Teunis Bikker 
 
 

* 8 april 1933                † 26 januari 2022 
 
 
 
 
 

op dinsdag 1 februari 2022 om 13.30 uur 
 

in de Hervormde Kerk te Lexmond 
 
 
 

voorganger: ds. P. Vroegindeweij 
organist: Anton Langerak 

 
 

 
 



 
Inleidend orgelspel: ‘Ga niet alleen door ’t leven’ 
 
Welkom en dankwoord 
 
In memoriam door dochter Nely 
 
Votum en groet 
 
Voorlezen rouwkaart 
 
Zingen: Psalm 65 vers 1 en 2 

 
1 De lofzang klimt uit Sions zalen  2 Een stroom van ongerechtigheden 
tot U met stil ontzag.  Had d' overhand op mij; 
Daar zal men U, o God, betalen  Maar ons weerspannig overtreden 
geloften, dag bij dag.  Verzoent en zuivert Gij. 
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,  Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
o Hoorder der gebeên,  Dien G' uit al 't aards gedruis 
dies zullen allerlei geslachten  Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
ootmoedig tot U treên.  Ja, wonen in Uw huis. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Romeinen 8 vers 31 t/m 39 
 
31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons 
zijn? 
32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 
33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die 
rechtvaardigt. 
34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij 
worden beschouwd als slachtschapen.) 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 

39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 
 
 
 
 

 
Zingen: Psalm 138 : 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 volen - den, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 
 
Overdenking n.a.v. Romeinen 8 : 31 - 39 
Thema: Geborgen in Christus’ liefde 
 
Zingen: Geest van hierboven 
 
1 Geest van hierboven, leer ons geloven,       
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 


