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Inleidend orgelspel  
Psalm 39 i.c.m. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (J.S. Bach) 
 
 
Welkomstwoord en afkondigingen 

 
 
Zingen  Voorzang: Psalm 89 vers 19 en 1  
 

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. 

 
‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 

 
 
De handdruk 1 

 
 
Stil gebed2 

 
 
Votum en groet 3 

                                                 
1 de ouderling van dienst draagt met een handdruk de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de 
predikant over en wenst hem Gods zegen toe. 
2
 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst 

3
 Votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd. De dominee spreekt namens de gemeente 

uit dat wij in de dienst al onze hulp van God verwachten. In de groet worden wij door God Zelf begroet.   



De gemeenteleden die ons in het kerkelijk jaar 2021/2022  zijn ontvallen 
worden herdacht. U wordt verzocht, voor zover mogelijk, te gaan staan. 

 
 

Abraham 't Jong 
overleden op 26 november 2021 in de leeftijd van 78 jaar 

 
Hendrik Jacob van der Duijn Schouten  

overleden op 30 november 2021 in de leeftijd van 81 jaar 
 

Teunis Boele  
overleden op 15 december 2021 in de leeftijd van 94 jaar 

 
Janna Annigje Meerkerk-Kroon  

overleden op 25 december 2021 in de leeftijd van 90 jaar 
 

Marinus Pieter Bal   
overleden op 30 december 2021 in de leeftijd van 88 jaar 

 
Annigje Hofwegen-Peters  

overleden op 24 januari 2022 in de leeftijd van 89 jaar 
 

Johannis Regeer  
overleden op 25 januari 2022 in de leeftijd van 38 jaar 

 
Dirk Brand  

overleden op 25 januari 2022 in de leeftijd van 82 jaar 
 

Geerit van Asperen 
overleden op 3 maart 2022 in de leeftijd van 86 jaar 

 
Teunis Damen 

overleden op 30 maart 2022 in de leeftijd van 86 jaar 
 

Johanna de Graaf-van Campen  
overleden op 28 mei 2022 in de leeftijd van 76 jaar 

 
Anthonie Grashoff  

overleden op 2 juni 2022 in de leeftijd van 91 jaar 
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Annigje Houweling-Vink  
overleden op 17 juni 2022 in de leeftijd van 83 jaar 

 
Cornelia Centina Grashoff-Faasse  

overleden op 6 juli 2022 in de leeftijd van 90 jaar 
 

Jan Mozes van der Esch  
overleden op 20 juli 2022 in de leeftijd van 84 jaar 

 
Jacoba van Dijk-Batenburg  

overleden op 27 augustus 2022 in de leeftijd van 88 jaar 
 

Andries Willem van Dijk  
overleden op 14 oktober 2022 in de leeftijd van 84 jaar 

 
Gerrit Verheij  

overleden op 12 november 2022 in de leeftijd van 82 jaar 
 
 
 

 
 
 
 

Ik, Ik ben het Die u troost 
Jesaja 51 vers 12a 

 
 
 
 
Zingen  Psalm 103 vers 8 en 9  
 

Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr; 
Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 
 



Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 
Dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 

 
 
Gebed 4 
 
 
Lezing van de Wet des Heeren 5 
 
 
Zingen   Psalm 103 vers 2 
 

Loof Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
Die in den nood uw Redder is geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook 
doen we voorbede in het gebed na de preek. 
5  De Tien geboden staan o.a. in het Bijbelboek Exodus. Iedere zondagmorgen wordt ons zo een 
spiegel voorgehouden, waardoor we ontdekt worden aan onze zonden voor God waarover we 
vergeving mogen vragen door het werk van de Heere Jezus. Tevens vormen de geboden de regels om 
naar te leven. 



Schriftlezing: Psalm 27 6 
 
Sterk in de HEERE 
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 
ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst 
hebben? 2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te 
verslinden - mijn tegenstanders en mijn vijanden - struikelden zij zelf en 
vielen. 3 Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er 
een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. 4 Eén ding heb ik van 
de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van 
de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE 
te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. 5 Want Hij doet mij 
schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het 
verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. 6 Nu heft 
mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in 
Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, 
ik zal psalmen zingen voor de HEERE. 7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik 
roep; wees mij genadig en antwoord mij. 8 Mijn hart zegt tegen U wat 
U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,  
9 verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, 
U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o 
God van mijn heil. 10 Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, 
maar de HEERE zal mij aannemen. 11 HEERE, leer mij Uw weg, leid mij 
op een geëffend pad omwille van mijn belagers. 12 Geef mij niet over 
aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen 
mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. 13 Als ik toch niet 
had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van 
de levenden, ik was vergaan. 14 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij 
zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. 

 
 
Collecte 

 

 
 

                                                 
6  Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen.   



Zingen   Psalm 27 vers 5 
 

Mijn hart zegt mij, o HEER’ ,van Uwentwegen: 
"Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht", 
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen 
Alleen bij U, o Bron, van troost en licht! 
Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER’! 
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer. 
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. 
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. 
 

 
Prediking7  

Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE 
zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. 
 
                  Psalm 27 vers 13 

Amen 8 
 
Zingen  Psalm 27 vers 6 en 7  
 

Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder 
Verlaten ben, de HEER’ is goed en groot; 
Hij is en blijft mijn Vader en Behoeder. 
Leer mij, o God, Uw weg in allen nood; 
Bestuur, om mijns verspieders wil, mijn voet 
Op 't effen pad; dat 's vijands euvelmoed 
Mij nimmer treff'; vervoerd door list en dwang, 
Getuigt men vals tot mijnen ondergang. 

                                                 
7 In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeelte, 
zodat het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven.  
8 In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord  
betuigt de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er 
gehoor aan geven.   

 
 



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’. 

 
 
Dankgebed 
 
 
Slotzang (staande): Psalm 103 vers 11 
 

Looft, looft, den HEER’, gij Zijne legerscharen, 
Wier lust het is, op Zijnen wenk te staren. 
Dat hemel, aard', en zee, en berg, en dal, 
Hoe ver men ook Zijn scepter ziet regeren, 
Nu Zijnen naam en grote deugden eren; 
En gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal. 
 

Zegen 9   

 
 
 
 
 
 
 

Nabestaanden van de gemeenteleden die ons ontvallen zijn worden  
na de dienst hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie  

en een gesprek in zaal Bovendijks. 
 

                                                 
9 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze bede is een vaste en betrouwbare belofte 
van God: Hij gaat met ons mee.   


