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Inleidend orgelspel: Psalm 42

1. ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

Voorlezen rouwkaart

Zingen: Psalm 68 vers 10

 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.

Gebed

Schriftlezingen 

Psalm 89 vers 16 - 30

16  Welgelukzalig is het volk, dat het geklank kent; o HEERE! zij zullen in het  
 licht van Uw aanschijn [aangezicht] wandelen.
17 Zij zullen zich de ganse dag verheugen in Uw Naam, en door Uw 
 gerechtigheid verhoogd worden.
18 Want Gij zijt de heerlijkheid van hun sterkte; en door Uw welbehagen zal  



 onze hoorn verhoogd worden.
19 Want ons schild is van de HEERE, en onze koning is van de Heilige 
 Israëls.
20 Toen hebt Gij in een gezicht gesproken van Uw heilige, en gezegd: Ik heb  
 hulp besteld bij een held; Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd.
21 Ik heb David, Mijn knecht, gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik hem   
 gezalfd;
22 Met wie Mijn hand vast blijven zal; ook zal Mijn arm hem versterken.
23 De vijand zal hem niet dringen [overweldigen], en de zoon der 
 ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken.
24 Maar Ik zal zijn wederpartijders [tegenstanders] verpletteren voor zijn 
 aangezicht, en die hem haten, zal Ik plagen.
25 En Mijn getrouwheid en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn; en zijn  
 hoorn zal in Mijn Naam verhoogd worden.
26 En Ik zal zijn hand in de zee zetten, en zijn rechterhand in de rivieren.
27 Hij zal Mij noemen: Gij zijt mijn Vader! mijn God, en de Rotssteen van mijn  
 heil!
28 Ook zal Ik hem tot een eerstgeboren zoon stellen, tot een hoogste over de  
 koningen der aarde.
29 Ik zal hem Mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden, en Mijn verbond  
 zal hem vast blijven [Ik zal trouw houden aan Mijn verbond].
30 En Ik zal zijn zaad [nageslacht] in eeuwigheid zetten [voor eeuwig laten 
 bestaan], en zijn troon als de dagen van de hemel.

Johannes 10: 7-17

7 Jezus dan zeide weer tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur  
 der schapen.
8  Allen, zovelen als er vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars;  
 maar de schapen hebben hen niet gehoord.
9  Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden;  
 en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben 
 gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.



11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
12 Maar de huurling, en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn,  
 ziet de wolf komen, en verlaat de schapen, en vlucht; en de wolf grijpt ze,  
 en verstrooit de schapen.
13 En de huurling vlucht, overmits [omdat] hij een huurling is, en heeft geen  
 zorg voor de schapen.
14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en word door de Mijnen  
 gekend.
15  Gelijkerwijs [zoals] de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook de Vader; en Ik stel  
 Mijn  leven voor de schapen.
16 Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook  
 toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en  
 één Herder.
17 Daarom heeft Mij de Vader lief, overmits [omdat] Ik Mijn leven afleg, opdat  
 Ik het wederom neme.

Zingen: Psalm 84 vers 2 en 5

 2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
 De zwaluw legt haar jongskens neer
 In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
 Bij U, mijn Koning en mijn God,
 Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
 Geduchte HEER der legerscharen,
 Welzalig hij, die bij U woont,
 Gestaâg U prijst en eerbied toont.

 5. O God, die ons ten schilde zijt,
 En ons voor alle ramp bevrijdt,
 Aanschouw toch Uw gezalfde Koning.
 Eén dag is in Uw huis mij meer
 Dan duizend, waar ik U ontbeer;
 ‘k Waar liever in mijns Bondsgods woning
 Een dorpelwachter, dan gewend
 Aan d’ ijdle vreugd’ in ‘s bozen tent.



Overdenking: Deuteronomium 33 vers 27a 

 ‘De eeuwige God zij u een woning,  
   en van onder eeuwige armen …’

Zingen: Psalm 121 vers 2 en 4

 2. Hij is, al treft u ‘t felst verdriet,
 Uw wachter, die uw voet
 Voor wankelen behoedt;
 Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
 Geen kwaad zal u genaken;
 De HEER zal u bewaken.
 
 4. 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.

Dankgebed

Zingen: Psalm 42 vers 3 en 5

 3. 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.

 5. Maar de HEER zal uitkomst geven,
 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven,
 En dat melden in mijn lied;
 ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
 Zingen, daar ik Hem verwacht;
 En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 Tot den God mijns levens heffen.



Uitleidend orgelspel: Psalm 138 vers 4

4. Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet, schenkt Gij mij leven;
Is ‘t, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand, Zal redding geven.
De HEER is zo getrouw, als sterk;
Hij zal Zijn werk, Voor mij volen - den,
Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron, Wil bijstand zenden.

- Vervolg liturgie op de begraafplaats te Otterlo -

We lezen: de geloofsbelijdenis

  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
  En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
  die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
  Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
  neergedaald tot in de hel; op de derde dag weer opgestaan van de doden;
  opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de almachtige Vader;
  vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
  Ik geloof in de Heilige Geest.
  Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
  vergeving der zonden;
  wederopstanding van het lichaam;
  en een eeuwig leven.
  Amen



We bidden: het ‘Onze Vader’

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

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren 
in de aula van de begraafplaats.


