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Inleidend orgelspel (lied ???, evt. De Heer is mijn Herder) 
 
Votum 
 
Voorlezen rouwkaart 
 
Zingen: Lied 487 : 1 en 4  
Heer, ik kom tot U 
Hoor naar mijn gebed 
Vergeef mijn zonden nu 
En reinig mijn hart 
 
Jezus op Uw woord 
Vestig ik mijn hoop 
U leeft en U verhoort 
Mijn bede tot U 
 
Zingen: Lied 615 (2x) 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 121 

 
God bewaart Zijn volk 
1Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
vanwaar mijn hulp komen zal. 
2Mijn hulp is van de HEERE, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3Hij zal uw voet niet laten wankelen, 
uw Bewaarder zal niet sluimeren. 
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4Zie, de Bewaarder van Israël 
zal niet sluimeren of slapen. 
5De HEERE is uw Bewaarder, 
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 
6De zon zal u overdag niet steken, 
de maan niet in de nacht. 
7De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, 
uw ziel zal Hij bewaren. 
8De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, 
van nu aan tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4 
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 
 
Overdenking n.a.v. Psalm 121:2 
Thema: Een geweldige Helper 
 
Zingen: Psalm 84 vers 3 en 6 
Welzalig hij, die al zijn kracht 
en hulp alleen van U verwacht, 
die kiest de welgebaande wegen. 
Steekt hen de hete middagzon 
in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron 
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en stort op hen een milden regen, 
een regen, die hen overdekt, 
verkwikt, en hun tot zegen strekt. 
 
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. 
 
Gebed 
 
Zingen: Lied 443 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’. 
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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’. 
 
Zegengebed 
 

Uitleidend orgelspel (Lichtstad met uw paar’len poorten) 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 

Wond're stad zo hoog gebouwd. 

Nimmer heeft men op deez' aarde, 

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 

Refrein 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

Luist'ren naar zijn liefdestem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 

 

Heilig oord vol licht en glorie, 

Waar de boom des levens bloeit. 

En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit. 

Refrein  
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Wat een vreugde zal dat wezen, 

Straks vereend te zijn met Hem, 

In die stad met paarlen poorten, 

In het nieuw Jeruzalem. 

Refrein 

 


