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Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween, 
en zoveel leed te dragen, ga niet allen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Jeroen de Jong 
Ouderling: dhr. Rob Kastelein 
Organist: ds. Erick Versloot 
Zanger: dhr. Theun Dijkstra 
 
De dienst is live te bekijken en te beluisteren via onze website: www.pknwaarder.nl 

http://www.pknwaarder.nl/
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Orgelspel – Johannes de Heer lied 53:1 – ‘Ga niet allen door ‘t leven’ 
 
Woord van welkom 
 
Groet en bemoediging 
 
Zingen: Lied 885 
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein 
 
Gebed 
 
Wij gedenken: Huib Koomans 
 
Zingen Lied 913 
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! 
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Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de 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. 
 
Bijbellezing 
Psalm 42:1-6  
Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten. 
 
2 Zoals een hinde smacht 
naar stromend water, 
zo smacht mijn ziel 
naar U, o God. 
 
3 Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God, 
wanneer mag ik nader komen 
en Gods gelaat aanschouwen? 
 
4 Tranen zijn mijn brood, 
bij dag en bij nacht, 
want heel de dag hoor ik zeggen: 
‘Waar is dan je God?’ 
 
5 Weemoed vervult mijn ziel 
nu ik mij herinner hoe 
ik meeliep in een dichte stoet 
en optrok naar het huis van God – 
een feestende menigte, 
juichend en lovend. 
 
6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik Hem weer loven, 
mijn God die mij ziet en redt. 
 
Psalm 23 
1 Een psalm van David.  
 
De HEER is mijn herder,  
het ontbreekt mij aan niets.  
 
2 Hij laat mij rusten in groene weiden  
en voert mij naar vredig water,  
3 Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden  
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tot eer van Zijn naam. 
  
4 Al gaat mijn weg  
door een donker dal,  
ik vrees geen gevaar,  
want U bent bij mij,  
Uw stok en Uw staf,  
zij geven mij moed.  
 
5 U nodigt mij aan tafel  
voor het oog van de vijand,  
U zalft mijn hoofd met olie,  
mijn beker vloeit over.  
 
6 Geluk en genade volgen mij  
alle dagen van mijn leven,  
ik keer terug in het huis van de HEER  
tot in lengte van dagen.  
 

Zingen: Hemelhoog lied 627: 1, 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 voor 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. 
 
Overdenking 
 
Luisteren naar Evangelische liedbundel 413: 1, 2, 4 via YouTube 
Gezongen door Christelijk Waddinxveens Mannenkoor ‘Gouwestem’ o.l.v. Martin Mans 
 
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond’re stad, zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op de deze aarde  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  
  
Refrein:  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist’ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.  
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2. Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit: 
Refrein 
 
4. Wat een vreugde zal dat wezen,  
straks vereend te zijn met Hem  
in de stad met paarlen poorten  
in het nieuw Jeruzalem.   
Refrein 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Bijschrijven van de naam op het gedachtenispaneel 
 
Zingen Psalm 23b: 1, 2, 5 (staande) 
1. De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
 
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. 
 
5. De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 
 
Zegen 
 
Uitgeleide 
 
Orgelspel – Evangelische Liedbundel 180 - ‘k Ben een koninklijk kind’ 
 
Op de begraafplaats 
 
De Apostolische Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde; 
 
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
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geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
is nedergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden; 
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader, 
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof in de heilige algemene kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
de vergeving van zonden; 
de wederopstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. 
Amen 
 
Het Onze Vader 
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,  
zoals 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. 
Tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Zegen 
 
 


