Inleidend orgelspel: Psalm 103 : 8 (NIET zingen)
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.
Opening
Inleidende woorden
Zingen: Psalm 123 : 1
Ik hef tot U Die in de hemel zit,
Mijn ogen op en bid.
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En ’t oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen,
Zo slaan wij ’t oog op onze HEER’, tot Hij
Ook ons genadig zij.
Gebed
Schriftlezing: Psalm 10
1 O HEERE! waarom staat Gij van verre? Waarom verbergt Gij U in tijden van
benauwdheid?
2 De goddeloze vervolgt hittig in hoogmoed de ellendige; laat hen gegrepen worden
in de aanslagen die zij bedacht hebben.
3 Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel; hij zegent de gierigaard; hij
lastert de HEERE.
4 De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet; al zijn gedachten
zijn dat er geen God is.
5 Zijn wegen maken te allen tijde smart; Uw oordelen zijn een hoogte, verre van hem;
al zijn tegenpartijders, die blaast hij aan.
6 Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen; want ik zal van geslacht tot geslacht in geen
kwaad zijn.
7 Zijn mond is vol van vloek en bedriegerijen en list; onder zijn tong is moeite en
ongerechtigheid.
8 Gij zit in de achterlage der hoeven, in verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige;
zijn ogen verbergen zich tegen de arme.

9 Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol; hij legt lagen om
de ellendige te roven; hij rooft de ellendige als hij hem trekt in zijn net.
10 Hij duikt neder, hij buigt zich en de arme hoop valt in zijn sterke poten.
11 Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten, Hij heeft Zijn aangezicht verborgen,
Hij ziet niet in eeuwigheid.
12 Sta op, HEERE God hef Uw hand op en vergeet de ellendigen niet.
13 Waartoe lastert de goddeloze God, zegt in zijn hart: Gij zult het niet zoeken?
14 Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men
het in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van de
wees.
15 Breek de arm des goddelozen en bozen; zoek zijn goddeloosheid totdat Gij haar
niet vindt.
16 De HEERE is Koning, eeuwig en altoos; de heidenen zijn vergaan uit Zijn land.
17 HEERE! gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord; Gij zult hun hart sterken,
Uw oor zal opmerken.
18 Om de wees en verdrukte recht te doen, opdat een mens van de aarde niet meer
voortvare geweld te bedrijven.
Zingen: Psalm 25 : 2 & 3
HEER’ ai maak mij Uwe wegen,
Door Uw Woord en Geest bekend.
Leer mij hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt.
Leidt mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil o HEER’.
‘k Blijf U al den dag verwachten..
Denk aan ’t Vaderlijk meedogen,
HEER’, waarop ik biddend pleit.
Milde handen, vriend’lijk ogen
Zijn bij U van eeuwigheid.
Sla de zonden nimmer ga,
Die mijn jonkheid heeft bedreven.
Denk aan mij toch in gena,
Om Uw goedheid eer te geven.
Meditatie n.a.v. Psalm 10 : 14

“Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet,
opdat men het in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme,
Gij zijt geweest een Helper van de wees.”
Vervolg, zie ommezijde

Gebed
Zingen: Psalm 147 : 6
De HEER’ betoont Zijn welbehagen,
Aan hen die need´rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden
En door Zijn hand zich laten leiden.
Die, hoe het ook moog´ tegen lopen,
Gestadig op Zijn goedheid hopen.
O Salem, roem de HEER’ der heren,
Wil uwen God, o Sion, eren.

Liturgie
van de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis
van

Mededelingen
Uitleidend orgelspel: Psalm 42 : 1 (NIET zingen)
'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?
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Zingen bij het graf: Psalm 130 : 4
Hoopt op den HEER’, gij vromen,
Is Israel in nood,
Er zal verlossing komen,
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt op hun gebeden
Gans Israel eens vrij
Van ongerechtigheden.
Zo doe Hij ook aan mij.
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