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Inleidend orgelspel (Psalm 121(?)) 
 
Persoonlijke herinneringen door dochter Rianne en 
kleinkinderen Jacco en Julian.  
 
Votum 
 
Voorlezen rouwkaart 
 
Zingen: Psalm 43 vers 3 en 4 

3. Zend, HEER’, Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 

4.  Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 23 (door schoonzoon Jilles) 
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; 
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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. 
 
Zingen: De Heer is mijn Herder (Weerklank Psalm 23a : 1,2,3) 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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! 
 
 
 
Overdenking n.a.v. Psalm 23 
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Thema: de goede Herder ís er 
 
Zingen: Lied 443 (Weerklank) ‘Ik zal er zijn’ 
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’. 
 
Dankgebed 
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Zingen: Lied 471 (Weerklank) 
Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister 
als ik in de hemel kom! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brenge moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
Zegengebed 
Uitleidend orgelspel (Lichtstad met uw paar’len poorten) 
 



6 
 

 
Op de begraafplaats 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de almachtige, Schepper van hemel 
en van aarde.  
En ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de 
maagd Maria, Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is 
gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald tot in de hel. 
Maar Die op de derde dag is opgestaan uit de doden, 
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest;  
Ik geloof één, heilige, algemene christelijke Kerk, de 
gemeenschap van de heiligen;  
Ik geloof de vergeving van de zonden;  
De wederopstanding van het vlees, het lichaam;  
En ik geloof een eeuwig leven. 
Amen 
 
Het ‘onze Vader’ 
Onze Vader Die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren, 
en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/God_de_Vader
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde

