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Inleidend orgelspel over Psalm 145
Zingen Psalm 89 vers 19
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.
Schriftlezing Psalm 145
1 Een lofzang van David. O mijn God, Gij Koning! ik zal U
verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos.
2 Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in
eeuwigheid en altoos.
3 De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is
ondoorgrondelijk.
4 Geslacht aan geslacht zal Uw werken roemen; en zij zullen Uw
mogendheden verkondigen.
5 Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw
wonderlijke daden.
6 En zij zullen vermelden de kracht Uwer vreselijke daden; en
Uw grootheid, die zal ik vertellen.
7 Zij zullen de gedachtenis der grootheid Uwer goedheid
overvloediglijk uitstorten, en zij zullen Uw gerechtigheid met
gejuich verkondigen.
8 Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot
van goedertierenheid.
9 De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn
over al Zijn werken.
10 Al Uw werken, HEERE, zullen U loven, en Uw gunstgenoten
zullen U zegenen.
11 Zij zullen de heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw
mogendheid zullen zij uitspreken.
12 Om den mensenkinderen bekend te maken Zijn
mogendheden, en de eer der heerlijkheid Zijns Koninkrijks.

13 Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw
heerschappij is in alle geslacht en geslacht.
14 De HEERE ondersteunt allen, die vallen, en Hij richt op alle
gebogenen.
15 Aller ogen wachten op U; en Gij geeft hun hun spijs te zijner
tijd.
16 Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft, naar Uw
welbehagen.
17 De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren
in al Zijn werken.
18 De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem
aanroepen in der waarheid.
19 Hij doet het welbehagen dergenen, die Hem vrezen, en Hij
hoort hun geroep, en verlost hen.
20 De HEERE bewaart al degenen, die Hem liefhebben; maar
Hij verdelgt alle goddelozen.
21 Mijn mond zal den prijs des HEEREN uitspreken, en alle vlees
zal Zijn heiligen Naam loven in der eeuwigheid en altoos.
Gebed
Meditatie n.a.v. Psalm 145 vers 18
De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem
aanroepen in der waarheid.
Gebed
Zingen Psalm 42 vers 1 en 5
’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?

Maar de HEER’ zal uitkomst geven,
Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt.
’k Zal in dit vertrouwen leven,
en dat melden in mijn lied;
’k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
tot den God mijns levens heffen.
Uitleg vertrek door Wim Speksnijder
Uitleidend orgelspel over Psalm 121

Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden op
begraafplaats Lageweg te Ouderkerk aan den IJssel.

