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Bij binnenkomst orgel    ‘Climb every mountain’ 

 
Woord van welkom  

 
Bemoediging en groet  (allen staan) 

 
Zingen    Psalm 43 : 3 en 4  
 

O Heere God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 

Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 

  
Gebed  (allen zitten) 
 

Heer onze God, als aardse stemmen zwijgen 
spreek Gij het woord dat troost en bevrijdt; 
als wie ons lief is, ons ontvalt, 
toon dat Gij er zijt, 
U, die ons nooit verlaat. 
Als alles bij ons ophoudt, 
gaat U dan met ons verder 
met uw Woord en Geest. 
Dat bidden wij in Jezus’ naam. Amen. 

 
Zingen    Hemelhoog 338 
 

‘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. 
  



Gedicht door de familie    ‘Ik droomde eens en zie ik liep’ 

 
Gebed bij het openen van het Woord van God 

 
Schriftlezing     Psalm 23  
 

1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 
2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 
3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar,  
want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 
5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, 
u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 
6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. 

 
Zingen    Lied 23c : 1 en 3 
 

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom 
en niets dat mij ontbreekt. 
 

Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 

 
Verkondiging 

 
Zingen    Gezang 293 : 1 en 3  
 

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!. 
 
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. 



Gebeden 

 
Zingen    Opwekking 770 
 

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 
 

'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' 
 

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 
 

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' 

 
Zegen  

 
Bij uitdragen orgel    ‘Lichtstad met je paar’len poorten’ 

 
Bij het graf bidden we het Onze Vader  


