
 
Zingen: Psalm 42: 1 
 
1 '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 naadren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen: Psalm 68: 10 
 
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, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naadren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Zegen 
 
Uitdragen onder orgelspel 
 
 
Op de begraafplaats 
 
Geloofsbelijdenis 
Onze Vader 
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Binnendragen onder orgelspel 
 
Welkom 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn 
eeuwige armen. Amen. (trouwtekst Deut. 33: 27a) 
 
Zingen: Psalm 33: 8 en 9 
 
8 Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 
Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer; 
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. 
 
9 Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen: 
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden 
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
Maar die naar eis van Gods verbond betracht. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Psalm 84 
 
1 Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach.  
2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten.  
3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van 
de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.  
4 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen 
legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God.  
5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. Sela  

 
6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is - in hun hart zijn de gebaande 
wegen.  
7 Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun 
bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.  
8 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.  
9 HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter 
ore, o God van Jakob. Sela  
10 O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.  
11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders;ik verkoos 
liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen 
in de tenten van de goddeloosheid.  
12 Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en 
eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun 
weg gaan.  
13 HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt. 
 
Zingen: Psalm 84: 5 en 6 
 
5 O God, die ons ten schilde zijt, 
En ons voor alle ramp bevrijdt, 
Aanschouw toch Uw gezalfde Koning. 
Een dag is in Uw huis mij meer, 
Dan duizend, waar ik U ontbeer; 
'k Waar' liever in mijn Bondsgods woning 
Een dorpelwachter, dan gewend 
Aan d' ijdle vreugd' in 's bozen tent. 
 
6 Want God, de HEER', zo goed, zo mild, 
Is 't allen tijd een zon en schild. 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER', die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 
 
Meditatie: De eeuwige God is voor u een woning! 


