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Inleidend orgelspel 
 

Opening 
 

Samenzang Psalm 84:6 

 
Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 

Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 

En zich geheel aan U vertrouwt. 
 
Samenzang Psalm 89: 2 en 9 

 
"Ik heb", dit was Uw taal, "een vast verbond gemaakt 
Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt; 

Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren', 
Aan David, in Mijn gunst, met enen eed gezworen: 

Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen, 
Uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon schragen." 

 

Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt, 
Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 

"Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, 
Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren. 
'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling 

gevonden, 
En hem met heil'ge zalf aan Mij en 't rijk verbonden." 

 

Voordracht crèche/jongeren verbonden 
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Samenzang Psalm 25: 3 en 5 
 

Denk aan't vaderlijk meêdogen, 
HEER, waarop ik biddend pleit; 

Milde handen, vriend'lijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid. 
Sla de zonden nimmer ga, 

Die mijn jonkheid heeft bedreven; 
Denk aan mij toch in genâ, 
Om Uw goedheid eer te geven. 

 
Lout're goedheid, liefdekoorden, 

Waarheid zijn des HEEREN paân 
Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan. 

Wil mij, Uwen naam ter eer; 
Al mijn euveldaân vergeven! 

Ik heb tegen U, o HEER, 
Zwaar en menigmaal misdreven. 

 

Voordracht mannen-/vrouwenvereniging 
 
Voordracht “Turn your eyes upon Jesus” 

 
 

 Vertaling: 
O soul are you weary and 
troubled 

No light in the darkness you 
see 
There's light for a look at the 

Savior 
And life more abundant and 

free 
 
 

O ziel ben je vermoeid en 
verontrust 

Zie je geen licht in de 
duisternis 
Er is licht voor een blik op de 

Heiland 
En het leven meer overvloedig 

en vrij 
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(Refrein) 

Turn your eyes upon Jesus 
Look full in his wonderful face 

And the things of earth will 
grow strangely dim 
In the light of his glory and 

grace 
 
 

 
His word shall not fail you he 

promised 
Believe Him and all will be well 
Then go to a world that is 

dying 
His perfect salvation to tell 

(Refrein) 
 
 

 
Through death into life 
everlasting, 

He passed, and we follow Him 
there; 

O’er us sin no more hath 
dominion 
For more than conqu’rors we 

are!  
(Refrein) 
 

Vertaling: 
(Refrein) 

Richt je ogen op Jezus 
Kijk vol in Zijn wonderbaarlijk 

gezicht 
En de dingen van de aarde 
zullen vreemd schemerig 

worden 
In het licht van Zijn glorie en 
genade 

 
Zijn woord zal u niet falen, 

dat heeft Hij beloofd. 
Geloof Hem en alles zal goed 
komen 

Ga dan naar een wereld die 
stervende is 

Zijn volmaakte verlossing te 
vertellen 
(Refrein) 

 
Door de dood naar het 
eeuwige leven 

Ging Hij en wij volgen Hem na 
Over ons heeft de zonde geen 

heerschappij meer 
Omdat wij meer dan 
overwinnaars zijn 

(Refrein) 
 

 
 

Voordracht ouderengroep 
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Samenzang Psalm 119: 9 en 88 
Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER, 

Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, 
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', 

Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; 
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer', 
Die in Uw wet alom zich openbaren. 

 
Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 

Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 

Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen. 
 

Quiz verenigingen Zondagschool/Wees een Zegen 
 

Familie Klaassen zingt Psalm 23 (scottish Psalter) 
 
1 

The Lord’s my shepherd, 
I’ll not want. He makes me 
down to lie, 

In pastures green He 
leadeth me 

The quiet waters by. 
 
2 

My soul he doth restore 
again; 
and me to walk doth make 

Within the paths of 
righteousness, 

ev’n for his own name's 
sake. 
 

1 

Mijn Herder is de Heere 
God; 
In Hem is al mijn lust, 

In groene wateren voert Hij 
mij, 

Aan wateren der rust. 
 
2 

De Heer verkwikt mijn 
matte ziel; 
Hij doet mijn voeten gaan 

In 't spoor van Zijn 
gerechtigheid, 

Terwille van Zijn naam. 
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3 

Yea, though I walk in 
death's dark vale, 

yet will I fear none ill: 
For thou art with me; and 
thy rod 

and staff me comfort still. 
 
4 

My table thou hast 
furnished 

In presence of my foes; 
My head thou dost with oil 
anoint 

And my cup overflows. 
 

5 
Goodness and mercy all my 
life 

Shall surely follow me; 
And in God’s house for 
evermore 

My dwelling-plce shall be. 

 
3 

En ga ‘k door ’t diepe 
doodsravijn, 

Geen vrees verbijstert mij; 
Uw stok en staf zijn bij mij 
tot troost, 

Gij zelf zijt mij nabij. 
 
4 

Voor ’t oog van wie mijn 
hater is, 

Hebt Gij mijn dis gespreid, 
Met olie wordt mijn hoofd 
gezalfd 

Mijn beker is bereid. 
 

5 
Gena en goedheid volgen 
mij, 

Mijn ganse levensdag, 
Totdat ik eens in ’s Heeren 
huis 

Voor eeuwig wonen mag. 
 

Toespraak lid kerkenraad en aanbieden cadeau namens 
gemeente 
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Kerkenraad zingt Psalm 4: 3 en 4 
 

Dan zult gij recht naar 't outer treden, 
En off'ren God een rein gemoed, 

Het offer der gerechtigheden, 
En 't zuiv're reukwerk der gebeden; 
Betrouwt op Hem, want Hij is goed. 

Daar velen twijfelmoedig vragen: 
"Wie zal ons 't goede toch doen zien?" 
Doe Gij, o HEER', na 't angstig klagen, 

Ons 't lieflijk licht Uws aanschijns dagen, 
En wil Uw rijke gunst ons biên. 

 
Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven, 
Dan and'ren smaken in een tijd, 

Als zij, door aards geluk verheven, 
Bij koorn en most wellustig leven, 

ln hunnen overvloed verblijd. 
Ik zal gerust in vrede slapen, 
En liggen ongestoord ter neer; 

Want Gij alleen, mijn schild en wapen, 
Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, 
Zult mij doen zeker wonen, HEER. 

 
Voordracht zangvereniging de Lofstem/Jubilate 

 

• Kinderkoor Jubilate: 
 

Medley: 
 

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen  
 

& 
 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 
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• Jubilate en samenzang Psalm 119: 53 
 

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 

Door Uw gena bestendig zal bewaren. 
 

• Jubilate met de Lofstem: 
 

God zij met u tot ons wederzien 
 

• Zangvereniging de Lofstem: 
 

Wat de toekomst brenge moge 
 

& 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
   Vers 3 en 4 met samenzang (staand) 
 

 Vers 3 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
in Zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Vers 4 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Dankgebed 
 

 
Samenzang Psalm 33:11 

 
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 

Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 

Milde zegenader, 
Stel Uw vriend'lijk hart, 

Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 

 
Einde gedeelte in de kerk 

 
U hebt de gelegenheid de Fam. Klaassen vast de hand te 
drukken buiten. Probeer hier gebruik van te maken. Dat 

geeft morgen na de afscheidsdienst wat meer ruimte. Ook is 
er nog koffie/thee met wat lekkers bij de nieuwe ingang van 
de kerk.  

 
 


