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Orgelspel voor aanvang van de dienst 

 

Inleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’ 

 

Votum 

 

Zingen: Psalm 89: 1 en 19 

 

'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. 

 

Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur; 

Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur; 

Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? 

Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? 

Wie redt zijn ziel van 't graf? Ai, help ons, als tevoren, 

Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen. 

 

Gebed 

 

Bijbellezing: Psalm 89: 1-8 en 39-53 

1Een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. 2Ik zal de blijken van 

goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen, van generatie op generatie 

Uw trouw met mijn mond bekendmaken. 3Want ik heb gezegd: Uw 

goedertierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden; Uw trouw hebt U vast 

doen staan in de hemel zelf. 4Ik heb – sprak U – een verbond gesloten met Mijn 

uitverkorene, Ik heb Mijn dienaar David gezworen: 5Ik zal uw nakomelingen 

tot in eeuwigheid stand doen houden, uw troon bouwen van generatie op 

generatie. Sela 6Daarom looft de hemel Uw wonderen, HEERE, ja, prijst men 

Uw trouw in de gemeente van de heiligen. 7Want wie kan in de hemel met de 



HEERE gemeten worden? Wie is de HEERE gelijk onder de machtige vorsten?  

8God is zeer geducht in de raad van de heiligen en ontzagwekkend boven allen 

die Hem omringen. 

39Maar Ú hebt hem verstoten en verworpen, U bent verbolgen geworden op Uw 

gezalfde. 40U hebt het verbond met Uw dienaar tenietgedaan, U hebt zijn 

diadeem ontheiligd en op de aarde geworpen. 41U hebt een bres geslagen in al 

zijn muren, U hebt zijn vestingen in puin gelegd. 42Alle voorbijgangers op de 

weg hebben hem beroofd; zijn buren is hij tot smaad geworden. 43U hebt de 

rechterhand van zijn tegenstanders verheven, U hebt al zijn vijanden verblijd. 

44Ja, U hebt de scherpte van zijn zwaard gekeerd, U hebt hem in de strijd geen 

stand doen houden. 45U hebt zijn luister doen ophouden, U hebt zijn troon op 

de aarde neergestoten. 46U hebt de dagen van zijn jeugd verkort, U hebt hem 

met schaamte bedekt. Sela 47Hoelang nog, HEERE? Zult U Zich voor altijd 

verbergen? Hoelang zal Uw grimmigheid branden als een vuur? 48Bedenk hoe 

kort mijn levensduur is. Waarom zou U alle mensenkinderen tevergeefs 

geschapen hebben? 49Welke man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel 

bevrijden zal uit de greep van het graf? Sela 50Heere, waar zijn Uw vroegere 

blijken van goedertierenheid? U hebt ze David gezworen bij Uw trouw. 51Denk, 

Heere, aan de smaad van Uw dienaren; de hoon van alle grote volken, die ik in 

mijn binnenste meedraag. 52Daarmee smaden Uw vijanden, HEERE, daarmee 

smaden zij de voetstappen van Uw gezalfde. 53De HEERE zij voor eeuwig 

geloofd.  Amen, ja, amen. 

Zingen: Psalm 103: 8 

 

Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 

Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 

Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr; 

Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 

 

Meditatie 



Zingen: Psalm 42: 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. 

 

Dankgebed 

 

Zegenbede 

 

Uitleidend orgelspel: ‘Hij die rustig en stil’ “ 

 

 

 

 

Op de begraafplaats 

 

- Geloofsbelijdenis 

- Onze Vader 

- Dalen kist 

- Ter afsluiting een gedicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


