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Inleidend orgelspel: Psalm 39 vers 5

Nu dan, o HEER, wat is ‘t, dat ik verwacht?
Mijn hope staat op U alleen.
Verlos mij, door Uw onweerstaanb’re kracht,
Van al mijn ongerechtigheên,
En stel mij niet, getrouwe Toeverlaat,
Den dwazen sterv’ling tot een smaad.

Voorlezen rouwbrief

Woord van gedachtenis en dankwoord: door de familie

Luisterlied: Opwekking 767 ‘Familie’

Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven

Openingsgebed

Schriftlezing: Psalm 39

1 Een psalm van David, voor de koorleider, van Jeduthun.
2 Ik zal mijn wegen bewaren, zei ik, zodat ik niet zondig met mijn tong;
 ik zal mijn mond met een muilkorf bewaren, zolang de goddeloze 
 tegenover mij staat.
3 Ik was verstomd en hield mij stil, ik zweeg van het goede. Maar mijn  
 lijden werd heviger,
4 mijn hart werd heet in mijn binnenste.Een vuur ontbrandde bij mijn 
 zuchten; toen sprak ik met mijn tong:
5 HEERE, maak mij mijn einde bekend en wat de maat van mijn dagen  
 is, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben.



6 Zie, U hebt mijn dagen een handbreed gemaakt en mijn levensduur is  
 voor U als niets. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij  
 ook staat. Sela
7 Ja, de mens loopt rond in een schijnbeeld. Ja, tevergeefs is men 
 onrustig. Men brengt van alles bijeen en weet niet wie het binnenhalen  
 zal.
8 En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!
9 Red mij van al mijn overtredingen, maak mij niet tot een smaad voor de  
 dwaas.
10 Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Ú hebt het 
 gedaan.
11 Neem Uw plaag van mij weg; ik ben bezweken door de bestrijding van  
 Uw hand.
12	Bestraft	U	iemand	met	straffen	om	zijn	ongerechtigheid,	dan	doet	U	zijn		
 aantrekkelijkheid als een mot teniet. Ja, ieder mens is een zucht. Sela
13 Luister naar mijn gebed, HEERE, neem mijn hulpgeroep ter ore, zwijg  
 niet bij mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij U, een bijwoner,  
 zoals al mijn vaderen.
14 Wend Uw blik van mij af, zodat ik mij verkwik, voordat ik heenga en er  
 niet meer ben.

Zingen: Wat de toekomst brengen moge

1 Wat de toekomst brengen moge,    2 Heer ik wil Uw liefde loven,
mij geleidt des Heren hand,     al begrijpt mijn ziel U niet.
moedig sla ik dus de ogen,     Zalig Hij die durft geloven,
naar het onbekende land.     ook wanneer het oog niet ziet.
Leer mij volgen zonder vragen,    Schijnen mij Uw wegen duister,
Vader wat Gij doet is goed.     zie ik vraag U niet: waarom?
Leer mij slechts het heden dragen,    Eenmaal zie ik al Uw luister,
met een rustig, kalme moed.    als ik in Uw hemel kom.

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:    4 Waar de weg mij brengen moge,
zoo ik mocht, ik durfde niet.     aan des Vaders trouwe hand,
Ach, hoe zou ik mij vergissen,    loop ik met gesloten ogen,
Als Gij mij de keuze liet!     naar het onbekende land.
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.



Meditatie:  
 ‘Hoop op God?!’

Zingen: Psalm 68 vers 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Slotgebed

Uitleidend orgelspel: Lichtstad met uw paarlen poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez’ aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.


