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HEERE, U doorgrondt 

en kent mij. 

 

Psalm 139, vers 1b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inleidend orgelspel  

 

Intrede 

 

Zingen: ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’  

 

1. Ik wil zingen van mijn Heiland, 

van Zijn liefde, wondergroot, 

Die Zichzelve gaf aan 't kruishout 

en mij redde van de dood.  

Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser, 

met Zijn bloed kocht Hij ook mij: 

aan het kruis schonk Hij genade, 

droeg mijn schuld en ik was vrij! 

 

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen, 

hoe Hij op Zich nam mijn straf; 

hoe in liefde en genade 

Hij 't rantsoen gewillig gaf.  
 

3. 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 

spreken van Zijn grote kracht. 

Hij kan overwinning geven 

over zond' en Satans macht.

Refrein         Refrein 

 

4. Ik wil zingen van mijn Heiland, 

hoe Hij smarten leed en pijn, 

om mij 't leven weer te geven, 

eeuwig eens bij Hem te zijn. 
 

Refrein 

 

Votum en groet 

 

Woord van welkom 

 

Willie zingt: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (melodie The Rose) 

 

1. Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig kalme moed! 

 

2. Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister, 

als ik in uw hemel kom! 

3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht, ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

Als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behand’len, 

dat alleen den weg niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen 

en geleid mij als een kind. 



4. Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

 

Woorden van gedachtenis 

 

Zingen: Psalm 105 vers 5  

 

5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 

Tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Psalm 139 en Romeinen 8 vers 31-39 

 

Psalm 139  
 

1
Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrondt en kent mij. 

2
Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 

3
U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 

4
Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles. 

5
U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. 

6
Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. 

7
Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? 

8
Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel,  

zie, U bent daar. 

9
Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, 

10
ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden. 

11
Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! –  

dan is de nacht een licht om mij heen. 

12
Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, 

maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht. 

13
Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van  

mijn moeder geweven. 

14
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; 

wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. 

15
Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene 

gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. 



16
Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw 

boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één  

van hen bestond. 

17
Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot  

is hun aantal. 

18
Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben  

ik nog bij U. 

19
O God, breng de goddeloze om! Mannen van bloed, ga weg van mij. 

20
Want met listige plannen spreken zij over U en zij zetten Uw vijanden  

aan tot valsheid. 

21
Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten, walgen van wie tegen U opstaan? 

22
Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. 

23
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. 

24
Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. 

 

Romeinen 8 vers 31-39 
 

31
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?  

Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 

32
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen 

overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 

33
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?  

God is het Die rechtvaardigt. 

34
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die 

ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 

35
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 

benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 

36
Zoals geschreven staat:  

Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd 

als slachtschapen. 

37
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons  

heeft liefgehad. 

38
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 

overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 

39
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden 

van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 

 

De kleinkinderen zingen: ‘Hoe groot zijt Gij’ 

 

1. O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring 

de wereld zie, die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

 



Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 

  hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

  Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 

  hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!  

 

2. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een lam, 

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam.   Refrein 

 

3. Als Christus komt met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

en zingt mijn ziel: o, Heer, hoe groot zijt Gij!  Refrein 

 

Overdenking 

 

Zingen: Psalm 121 vers 1, 2 en 4  

 

1. ’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. 

2. Hij is, al treft u ’t felst verdriet, 

uw Wachter, Die uw voet 

voor wankelen behoedt. 

Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 

geen kwaad zal u genaken: 

de HEER’ zal u bewaken. 

 

4. 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. 

 
Dankgebed en voorbede 

 

Zingen: ‘Kom tot uw Heiland’  

 

1 Kom tot uw Heiland, toef langer niet. 

Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, 

Die ook voor u de hemel verliet. 

Hoor naar Zijn roepstem, kom! 

 

 



Refrein: Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 

  van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon; 

  als zij vergaad’ren rondom de troon, 

  daar waar de eng’len staan. 

 

2 „Laat kind’ren komen”, zo klonk Zijn stem. 

Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 

o, luister naar die lief’lijke stem: 

toef langer niet, maar kom!     Refrein 

 

3 Wil toch bedenken: Hij is nabij; 

volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 

Luister, Hij spreekt tot u en tot mij: 

“Komt tot Mij, zondaars, komt!”    Refrein 

 

Uitgeleide 

 

Zingen tijdens uitgeleide: Psalm 43 vers 3 en 4  

 

3. Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 

Tot Uw gewijde tente weder; 

Dan klimt mijn bange ziel gereder 

Ten berge van Uw heiligheid, 

Daar mij Uw gunst verbeidt. 

 

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. 

 

Tijdens het zingen van vers 4 wordt Lies Versluis-Boon uitgedragen. 

De kinderen en de kleinkinderen zullen direct aansluiten. 

 

Aan alle andere aanwezigen wordt verzocht nog even te wachten op het moment 

dat de uitvaartleider aangeeft dat ook u de kerk kunt verlaten. 

 

Eerst zullen dan de verdere familieleden volgen, 

hierna de overige belangstellenden. 

 



Wij verzoeken u meteen in de rouwstoet aan te sluiten.  

 

In orde en stilte maken we lopend de laatste gang  

naar de begraafplaats in Schoonhoven. 

 

 

AANSLUITEND BIJ HET GRAF 

 

 

Apostolische Geloofsbelijdenis 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel  

en de aarde. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;  

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;  

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan van de doden;  

Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God,  

de almachtige Vader; Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en 

de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene 

Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; de vergeving der zonden;  

de wederopstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. 

 

Begrafenis 

 

Afsluiting met ‘Onze Vader’ (gezamenlijk uitgesproken) 

 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd;  

Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid.   

Amen. 

 

Zending en zegen 

 

Dankwoord 

 


