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Voorganger: ds. B.F. Bakelaar 

 

Organist/pianist: Arnold Bregman 

 

 



 

 

Inleidend orgelspel: ‘‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen’ (Psalm 121)  

 

Welkom 

 

Stil gebed 

 

Onze hulp en groet 

 

Lied: Psalm 42 vers 5  

 

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. 

 

Gebed 

 

Lezing uit het Oude Testament: Psalm 146 

 

1 
Halleluja! Mijn ziel, loof de HEERE.  

2
 Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen 

zolang ik er nog ben.  

3
 Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is.  

4
 Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem; op die dag 

vergaan zijn plannen.  

5
 Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting 

stelt op de HEERE, zijn God,  

6
 Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die voor 

eeuwig de trouw bewaart,  

7
 Die de onderdrukten recht doet, Die de hongerigen brood geeft. De HEERE 

maakt de gevangenen los,  

8
 de HEERE opent de ogen van de blinden. De HEERE richt de gebogenen op, 

de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.  

9
 De HEERE bewaart de vreemdelingen, Hij houdt wees en weduwe staande, 

maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.  

10
 De HEERE zal voor eeuwig regeren; uw God, Sion, is van generatie op 

generatie. Halleluja! 

 

 

 



 

 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 10 vers 11-15 

 

11
 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.  

12
 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom 

heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf 

grijpt ze en drijft de schapen uiteen.  

13
 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen 

bekommert.  

14
 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen 

gekend,  

15
 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de 

schapen.  

 

Lied: Psalm 146 vers 3 en 4 

 

3. Zalig hij, die in dit leven 

Jakobs God ter hulpe heeft; 

hij, die door den nood gedreven, 

zich tot Hem om troost begeeft; 

die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot 

vestigt op den HEER’, zijn God. 

 

4. ’t Is de HEER’, Wiens alvermogen 

’t groot heelal heeft voortgebracht; 

Die genadig uit den hogen 

ziet, wie op Zijn bijstand wacht, 

en aan elk, die Hem verbeidt, 

trouwe houdt in eeuwigheid. 

 

Overdenking n.a.v. Psalm 146 vers 5 

 

‘Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, 

die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.’ 

 

Lied: Psalm 23a vers 1, 2 en 3 

 

1. De Heer is mijn Herder!   3. De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust;    Al dreigt ook het graf, 

Hij zal mij geleiden    geen kwaad zal ik vrezen, 

naar grazige weiden.    Gij zult bij mij wezen; 

Hij voert mij al zachtkens   o Heer, mij vertroosten 

aan waat'ren der rust.    uw stok en uw staf! 

 

2. De Heer is mijn Herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt me als ik wankel, 

Hij draagt me als ik viel. 

 

 



 

 

In memoriam door Dick 

 

Gebed 

 

Lied: Gezang 419 vers 1 en 2 

 

1. Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe, 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen, 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

2. Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts van U alleen, 

dat mijn wil voor eeuwig zij 

d’uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

 

Zegen 

 

Uitleidend orgelspel: ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’ 

 

Onder het uitleidend orgelspel zal Sija de Ridder-Geneugelijk worden 

uitgedragen. Haar familie zal hierbij direct aansluiten. 

 

Aan de verdere aanwezigen wordt verzocht nog even te wachten totdat de 

uitvaartleider aangeeft dat zij de kerk kunnen verlaten. 

 

Daarna kunt u ons vooruitgaan naar de algemene begraafplaats,  

Molenweg 1 te Krimpen aan de Lek. 

 


