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Datum  : 21 januari 2023  
Aanvang  : 10.30 uur 
Locatie  :  Hervormde Kerk 
Voorganger : Ds. J.H. den Braber 
Organist : Rens van Rossum  



 
 

Orgelspel 
 
 
Woord van welkom 
 
 
Binnendragen onder orgelspel: Abba, Vader 
 
 
Kaarsen aansteken door: Luuk, Thom en Fleur 
 
 
Stil gebed 
 

 
Bemoediging en groet 
 

 
Zingen: Gezang 14 vers 1 en 2 
 
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 me als ik wankel,
 Hij draagt me als ik viel. 
 
 
In herinnering door: Nelleke en Constant 
 
 
Gedicht namens zus Ineke door: Josina 



 
 

Bijdrage namens kleinkinderen door: Niels, Jody en Kaj 
 
 
Enkele woorden door: broer Adrie 
 
 
Zingen: Gezang 14 vers 3 en 5 
 
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! 

  
5  De Heer is mijn Herder! 
 Hem blijf ik gewijd! 
 'k zal immer verkeren 
 in 't huis mijnes Heren: 
 zo kroont met haar zegen 
 zijn liefde me altijd. 
 
 
Gebed 
 
 
Zingen: Psalm 25 vers 2 en 3 

 
2   HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 



 
 

3   Denk aan't vaderlijk meêdogen, 
HEER, waarop ik biddend pleit; 
Milde handen, vriend'lijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid. 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven; 
Denk aan mij toch in genâ, 
Om Uw goedheid eer te geven  

 
 

Bijbellezing: Psalm 121  
 
Wie God bewaart, is wél bewaard 
 
1   Een bedevaartslied. 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: 
vanwaar zal mijn hulp komen? 

2   Mijn hulp is van de Here, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

3   Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, 
uw Bewaarder zal niet sluimeren. 

4   Zie, de Bewaarder van Israël 
sluimert noch slaapt. 

5   De Here is uw Bewaarder, 
de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. 

6   De zon zal u des daags niet steken, 
noch de maan des nachts. 

7   De Here zal u bewaren voor alle kwaad, 
Hij zal uw ziel bewaren. 

8   De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren 
van nu aan tot in eeuwigheid. 

 
  
Zingen: Psalm 121 1, 2 en 4 
 
1    Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 



 
 

2   Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 

 
4   De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

 
 
Overdenking n.a.v Psalm 121 
 
 
Meditatieve pianomuziek: Een toekomst vol van hoop (Sela) 
 
 
Danken en bidden 
 
 
Zingen: Gezang 477: Geest van hierboven 
 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 



 
 

 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
 
Zegen 
 
 
Mededelingen  
 
 
Uitdragen onder orgelspel: Er is een God Die hoort 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Op de begraafplaats: 
 
Bijbelgedeelte: Johannes 14: 1- 6  
 
Het huis des Vaders 
 
1   Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.  
2   In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u 

gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden;  
3   en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder 

en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 
4    En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.  
5  Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe 

weten wij dan de weg?  
6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij.  
 
Kist daalt 
 
Gezamenlijk gebed: Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt; 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede,  
gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want uw is het koninkrijk, en de kracht,  
en de heerlijkheid in der eeuwigheid.  
Amen. 
 

Dankwoord namens familie door: Constant 
 
Mededelingen  


