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Binnenkomst in stilte
Inleidend orgelspel Psalm 91
tijdens binnendragen overledene
Gebed
Zingen Psalm 25 vers 2
Heer', ai, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
en waarheen G' Uw treden wendt,
leid 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.
Schriftlezing uit Psalm 91
1. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal
vernachten in de schaduw des Almachtigen.
2. Ik zal tot den Heere zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg!
mijn God, op Welken ik vertrouw!
3. Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van
de zeer verderfelijke pestilentie.
4. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen
zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.
5. Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den
pijl, die des daags vliegt;
6. Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het
verderf, dat op den middag verwoest.
7. Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan
uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.
8. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult
de vergelding der goddelozen zien.
9. Want Gij, Heere! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt
gij gesteld tot uw Vertrek;

10. U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent
naderen.
11. Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren
in al uw wegen.
12. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan
geen steen stoot.
13. Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult
den jongen leeuw en den draak vertreden.
14. Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem
uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn
Naam.
15. Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de
benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en
zal hem verheerlijken.
16. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal
hem Mijn heil doen zien.
Zingen Psalm 91 vers 8
"Hij zal in alle ramp en pijn,
tot Mij om uitkomst zuchten;
En Ik gestadig bij hem zijn,
in al zijn ongenuchten.
't Gevaar zal Ik hem doen ontvliên,
zijn levensdagen rekken;
'k Zal hem Mijn eer en heil doen zien,
en nooit Mijn hulp onttrekken."
Meditatie over Psalm 91: 16
Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen,
en Ik zal hem Mijn heil doen zien.
Zingen Psalm 56 vers 4 en 5
Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard';
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard.
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
niet op Uw rol geschreven?

Gewis, dan zal mijn wreev’le vijand beven,
en, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
Dit weet ik vast; God zal mij nooit begeven;
Niets maakt mijn ziel vervaard.
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv’ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden;
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.
Gebed
Zingen Psalm 42 vers 5
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

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
begraafplaats Waalhoven te Krimpen aan den IJssel.

