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Binnendragen onder de melodie van Psalm 43 
 

In memoriam: Gert en Margreet 
 

Onze hulp 
 

Zingen: Psalm 42 vers 3 (op verzoek van Rien alle psalmen niet ritmisch) 
 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder 
waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder, 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust, 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwiss’len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven, 
want ik zal Zijn naam nog loven. 

 

Gebed 
 

Schriftlezing Psalm 27 
 

1 Een psalm van David.  
De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?  
De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?  
2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden  
– mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen.  
3 Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen;  
al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop.  
4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag 
in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de 
HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.  
5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil.  
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.  
6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen.  
Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten;  
ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE.  
7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij.  
8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht.  
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,  
9 verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn,  
U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet,  
o God van mijn heil.  
10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten,  
maar de HEERE zal mij aannemen.  



11 HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn 
belagers. 
12 Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders,  
want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld.  
13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE  
zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan.  
14 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken;  
ja, wacht op de HEERE. 
 

Zingen: Psalm 89 vers 7 
 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort, 
zij wand’len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort, 
zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden! 
Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in 't lijden, 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 

Overdenking 
 

Zingen: Psalm 123 vers 1 
 

Ik hef tot U, Die in den hemel zit, mijn ogen op en bid. 
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruft te begeren, 
en 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen, 
zo slaan wij 't oog op onzen HEER', tot Hij ook ons genadig zij. 

 

Gebeden 
 

Zingen: Psalm 72 vers 11 
 

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, 
men loov' Hem vroeg en spâ! 
De wereld hoor' en volg' mijn zangen 
met amen, amen, na! 

 

Zegen      (staande) 
 

Romeinen 14 : 7 en 8 
Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. 
Als wij leven, leven wij voor de Heere  
en als wij sterven, sterven wij voor de Heere.  
Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. 

 

Uitdragen onder de melodie van Psalm 121 



Op de begraafplaats  
 
Schriftlezing: Romeinen 8 vers 1 - 14 
 

1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet 
naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 
2. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij 
vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. 
3. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het 
vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een 
gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de 
zonde veroordeeld in het vlees, 
4. opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het 
vlees wandelen, maar naar de Geest. 
5. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar 
zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 
6. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de 
Geest is leven en vrede. 
7. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het 
onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 
8. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 
9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest 
van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is 
niet van Hem. 
10. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de 
zonde, maar de geest levend vanwege de gerechtigheid. 
11. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u 
woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 
12. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te 
leven. 
13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest 
de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. 
14. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn 
kinderen van God. 
 
Gebeden 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Lichaam in het graf laten dalen 
 
Dankwoord door Martin 
 



 
 


