
Inleidend orgelspel: “Abba, Vader” 
 
In memoriam 
 
Zingen: Psalm 90: 1 

Gij zijt, o HEER, van d' allervroegste jaren 
Voor ons geweest een toevlucht in gevaren. 
Eer berg en rots uit niet geboren waren, 
Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren, 
Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, 
Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft. 

 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 27: 7 

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: Psalm 84 

1 Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de kinderen 
van Korach. 
2 Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! 
3 Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven 
des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God. 
4 Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij 
haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en 
mijn God! 
5 Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. 
Sela. 
6 Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de 
gebaande wegen zijn. 

7 Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem 
tot een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. 
8 Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen 
voor God in Sion. 
9 HEERE, God der heirscharen! hoor mijn gebed; neem het ter oren, o 
God van Jakob! Sela. 
10 O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden. 
11 Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos 
liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te 
wonen in de tenten der goddeloosheid. 
12 Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade 
en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in 
oprechtheid wandelen. 
13 HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt. 
 
Zingen: Psalm 84: 3 en 6 

Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 
 
Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 
Meditatie: Psalm 84 vs. 13 

HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt. 



 

Zingen: Ps. 43: 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. 

 
Dankgebed 
 
Uitleidend orgelspel: “Wat de toekomst brengen moge” 
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