
De maat en ’t einde van mijn lijden. 
Red mij van wie verbolgen 
Ter dood toe mij vervolgen! 

Orgelspel bij indragen: "De Heer is mijn Herder"  
  
Opening & Welkom 
 
Stil gebed 
 
Votum & Groet 
 
Aanvangstekst: 

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, 
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor 
van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. Amen.  
 
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, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naad’ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

  
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 31 : 1 t/m 7a en 15 t/m 17 

1 Een psalm van David, voor de koorleider.  
2 Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen, laat mij niet beschaamd worden, voor 
eeuwig; bevrijd mij door Uw gerechtigheid.  
3 Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed, wees voor mij een sterke rots, een burcht om 
mij te behouden.  
4 Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, 
omwille van Uw Naam.  
5 Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden, want U bent mijn kracht.  
6 In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!  
7 Ik haat hen die nietige afgoden vereren.   
15 Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!  
16 Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. 
17 Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos mij door Uw goedertierenheid. 
 
Zingen: Psalm 31 : 12 

In Uwe hand zijn mijne tijden; 
’k Verlaat mij in mijn leed, 
Op U alleen, Die weet 

 
 

Verkondiging: “Mijn tijden zijn in Uw hand!!” 
 

Zingen: Lied 443 (Weerklank) 

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’. 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Gedicht: “De hand van God” 
 
Zingen: Lied 213 (Opwekking) 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
Heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere; Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Vervolg, zie ommezijde 
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 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
In Zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
Niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Dankgebed en gebed om kracht voor de gang naar de begraafplaats 
 
Zingen: Psalm 72 : 4 & 10  

’t Rechtvaardig volk zal welig groeien; 
Daar twist en wrok verdwijnt, 
Zal alles door den vrede bloeien, 
Totdat geen maan meer schijnt. 
Van zee tot zee zal Hij regeren, 
Zover men volk’ren kent; 
Men zal Hem van d’ Eufraat vereren, 
Tot aan des aardrijks end. 

Dan zal na zoveel gunstbewijzen, 
’t Gezegend heidendom, 
’t Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheên; 
De HEER’, in Israël geprezen, 
Doet wond’ren, Hij alleen. 

Zegen 
 
Dankwoord & Mededelingen 
 
Orgelspel bij uitdragen: “Lichtstad met uw paarlen poorten.” 

 

Op de begraafplaats: 

Begrafenis Engelina Hendrikje de Hartogh - Middag 

Uitspreken Geloofsbelijdenis 

Gemeenschappelijk gebed “Onze Vader” 

Moment stilte 
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