
In God is al mijn heil, mijn eer, 
mijn sterke rots, mijn tegenweer, 
God is mijn toevlucht in het lijden. 
Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 
stort voor Hem uit uw ganse hart. 
God is een toevlucht t' allen tijde. 

Inleidend orgelspel: "Ik zie een poort wijd open staan"  
  
Opening 
 
In memoriam door dochter Corita  
 
Zingen: Psalm 27 : 7 

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’! 

  
Votum en groet  
 
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 62 

God alleen is onze toevlucht 
1 Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun. 
2 Zeker, mijn ziel is stil voor God; 
van Hem is mijn heil. 
3 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, 
mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen. 
4 Hoelang bedenkt u nog kwaad tegen een man? 
U zult allen gedood worden; 
u zult zijn als een hellende wand, 
een instortende muur. 
5 Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. 

Zij scheppen behagen in leugen; 
met hun mond zegenen zij, 
maar in hun binnenste vervloeken zij. Sela 
6 Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, 
want van Hem is mijn verwachting. 
7 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, 
mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. 
8 In God is mijn heil en mijn eer; 
mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. 
9 Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; 
stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. 
God is voor ons een toevlucht. Sela 
10 Zeker, eenvoudigen zijn een zucht, 
aanzienlijken een leugen; 
in de weegschaal gewogen, 
zijn zij tezamen lichter dan een zucht. 
11 Vertrouw niet op onderdrukking, 
stel geen ijdele hoop op roof. 
Als het vermogen toeneemt, 
zet er het hart niet op. 
12 God heeft één ding gesproken, 
ik heb dit tweemaal gehoord: 
dat de kracht van God is. 
13 Ook de goedertierenheid is van U, Heere, 
want U zult eenieder vergelden naar zijn werk. 
 
Zingen: Psalm 62 : 1 & 5 

Mijn ziel is immers stil tot God, 
van Hem wacht ik een heilrijk lot, 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 
 

Overdenking n.a.v. Psalm 62 

“Een zeker Godsvertrouwen” 
 
Zingen: Psalm 56 : 5 & 6  

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 

Vervolg, zie ommezijde 
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 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot. 

 
Gebed 
 
Luisterlied: Ik zal er zijn (Sela) 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Zegengebed 
 
Mededelingen  
 
Uitleidend orgelspel: “Wat de toekomst brengen moge” 
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