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Hervormde Kerk te Otterlo
ds. P.B. Verspuij
de heer E.J. van Laar

Inleidende muziek
Herinneringen door de familie
Votum en groet
Zingen: Psalm 89 vers 1
1. ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reên;
Ik weet, hoe ‘t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.

Gebed
Schriftlezing: Psalm 84
1 Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach.
2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten.
3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van
de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.
4 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen
legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn
God.
5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.
6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande
wegen.
7 Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun
bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.
8 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.
9  HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter
ore, o God van Jakob.
10 O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.
11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos
liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen
in de tenten van de goddeloosheid.
12 Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade
en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprecht heid
hun weg gaan.
13 HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.

Zingen: Psalm 84 vers 2
2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer’!
De zwaluw legt haar jonkskens 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,
Gestaag U prijst en eerbied toont.

Verkondiging
Zingen: Psalm 121 vers 4
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.

Gebed
Zingen: Psalm 43 vers 4
4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt,
Mij eindeloos verheugt.

Zegen
Uitleidende muziek

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

