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Orgelspel  voor aanvang van de dienst 

 

Bij het binnendragen van de overledene speelt de organist: Psalm 23 
 

De God des heils wil mij ten Herder wezen; 

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 

Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 

Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 

In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Wij luisteren naar het zingen van: Psalm 91 vers 1 
 

Hij, die op Gods bescherming wacht, 

Wordt door den hoogsten Ko - ning 

Beveiligd in den duist'ren nacht, 

Beschaduwd in Gods wo - ning. 

Dies noem ik God, zo goed als groot 

Voor hen, die op Hem bouwen, 

Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, 

Den God van mijn betrouwen. 

 

Gebed 

 

Bijdrage door de familie 

 

Wij luisteren naar het zingen van: Psalm 27 vers 5 en 7 
 

Mijn hart zegt mij, o HEER ,van Uwentwegen: 

"Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht", 

Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen 

Alleen bij U, o bron, van troost en licht! 



Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER! 

Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer. 

Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. 

O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. 

 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 

Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 

Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 

Hij is getrouw, de bron van alle goed; 

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 

 

Schriftlezing: Exodus 12: 21-28 en Markus 14: 12-16  

 
21Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: 

Kies uit, en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen, en slacht het 

paaslam. 22Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in 

een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de 

bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand 

mag de deur van zijn huis uit gaan, tot de volgende morgen. 23Want 

de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als 

Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide 

deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de 

verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te 

treffen. 24Houd dit als verordening voor u en uw kinderen, tot in 

eeuwigheid. 25En het zal gebeuren, als u in het land komt dat de 

HEERE u geven zal, zoals Hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst 

in acht nemen. 26En het zal gebeuren, als uw kinderen tegen u zullen 

zeggen: Wat betekent deze dienst voor u? 27dat u moet zeggen: Dit is 

een Pascha-offer voor de HEERE, Die in Egypte de huizen van de 

Israëlieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren trof en onze huizen 

bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. 28De Israëlieten 

gingen weg en deden zoals de HEERE Mozes en Aäron geboden had, 

zo deden zij. 

 



12En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het 

Pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tegen Hem: Waar wilt U dat 

wij heengaan en voorbereidingen treffen, zodat U het Pascha kunt 

eten? 13En Hij stuurde twee van Zijn discipelen eropuit en zei tegen 

hen: Ga de stad in en iemand zal u tegemoetkomen die een kruik 

water draagt; volg hem, 14en waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar 

tegen de heer des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal waar Ik 

het Pascha met Mijn discipelen eten zal? 15En hij zal u een grote 

bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar; maak het daar voor ons 

gereed. 16En Zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad en zij 

vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij maakten het Pascha 

gereed. 

 

De organist speelt voor ons: Psalm 146 vers 1 en 3 

 

Prijs den HEER met blijde galmen; 

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 

'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 

Vrolijk wijden aan Zijn lof; 

'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 

Hem verhogen in mijn lied. 

 

Zalig hij, die in dit leven 

Jacobs God ter hulpe heeft; 

Hij, die door den nood gedreven, 

Zich tot Hem om troost begeeft; 

Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 

Vestigt op den HEER, zijn God. 

 

Meditatie n.a.v. Exodus 12 vers 23b:  

 

‘… maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide 

deurposten, dan zal de HEERE deze deur voorbijgaan’. 

 

 

 

 



Wij luisteren naar het zingen van: Gezang 153 vers 1, 3, 4 en 5 

 

God enkel licht, 

voor wiens gezicht 

niets zuiver wordt bevonden, 

ziet ons bevlekt, 

met schuld bedekt, 

misvormd door duizend zonden. 

 

Heer, waar dan heen? 

Tot U alleen! 

Gij zult ons niet verstoten. 

Uw eigen Zoon 

heeft tot uw troon 

de weg ons weer ontsloten. 

 

Ja, amen, ja, 

op Golgotha 

stierf Hij voor onze zonden, 

en door zijn bloed 

wordt ons gemoed 

gereinigd van de zonden. 

 

Wil, U ter eer, 

steeds meer en meer 

't geloof in ons versterken, 

dan zullen wij, 

gereed en blij, 

uit liefde 't goede werken. 

 

Dankgebed 

 

De organist speelt voor ons: Psalm 33 vers 9 

 

Het briesend paard moet eind'lijk sneven, 

Hoe snel het draav' in 't oorlogsveld; 

't Kan niemand d' overwinning geven; 

Zijn grote sterkte baat geen held. 

Neen, de HEER der heren 

Doet ons triumferen; 

Hij, geducht in macht, 

Slaat elk gunstig gade, 

Die op Zijn genade 

In benauwdheid wacht. 

 

Zegen 

 

Onder de klanken van Psalm 121 vers 1 en 4 zal Jan van Malestein 

uitgeleide worden gedaan om begraven te worden op ‘Diepenbosch’. 

 



'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den HEER alleen, 

Die hemel, zee en aarde 

Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 

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. 

 
 

U wordt verzocht na de uitgeleide nog even te gaan zitten totdat u aanwijzingen 

krijgt de kerkzaal te verlaten. 

 

Wilt u bij het verlaten van de kerk een mondkapje dragen en anderhalve meter 

afstand in acht nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


