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MEDEDELINGEN IN VERBAND MET HET OVERLIJDEN VAN EEN 

ZUSTER UIT DE GEMEENTE, ZINGEN WIJ                        

PSALM 89:19 
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. 

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 66:1 EN 2 
Juich, aarde, juich met blijde galmen 
den groten Schepper van 't heelal; 
Zing d' eer Zijns Naams met dankb’re psalmen; 
Verhef Zijn roem met lofgeschal. 
Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken! 
Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 
o God, aan al Uw haters merken, 
die veinzend buigen voor Uw macht." 
 
Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen, 
het heff' de schoonste psalmen aan; 
Gezangen, die Uw Naam verhogen, 
de glorie van Uw wonderdaân. 
Komt, allen, ziet Gods wijze wegen; 
Wat is Zijn werking hoog geducht, 
hetzij Hij 't mensdom met Zijn zegen 
bezoekt, of met Zijn strenge tucht! 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 6:1 EN 2 
O Heer', Gij zijt weldadig; 
Straf mij niet ongenadig 
in Uwen toornegloed, 
ai, matig Uw kastijden; 
Sla mij met medelijden, 
gelijk een vader doet. 



 
Vergeef mij al mijn zonden, 
die Uwe hoogheid schonden; 
Ik ben verzwakt, o Heer', 
genees mij, red mijn leven: 
Gij ziet mijn beend’ren beven; 
Zo slaat Uw hand mij neer. 

SCHRIFTLEZING  MATTHEÜS 26:69 – 27:10 

GEBED  

ZINGEN PSALM 42:2 EN 3 
'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 
tot mijn spijze, dag en nacht; 
Daar mij spotters durven vragen; 
"Waar is God, dien gij verwacht?", 
mijn benauwde ziel versmelt, 
als zij zich voor ogen stelt, 
hoe ik onder stem en snaren, 
feest hield met Gods blijde scharen. 
 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwiss’len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn Naam nog loven. 

VERKONDIGING  MATTHEÜS 26:69 – 27:10 
Jezus door Petrus verloochend. Het einde van 
Judas 

ZINGEN PSALM 51:5 EN 9 
Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, 
waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, 
en spreek mij vrij van mijne gruweldaad. 
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o Heer', 
die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer 
mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 
 
Gods offers zijn een gans verbroken geest, 
door schuldbesef getroffen en verslagen. 
Dit offer kan Uw heilig oog behagen, 
't is nooit, o God, van U veracht geweest. 
Doe Sion wel, laat om mijn zwaren val 
Uw goedheid niet van zijne burg’ren wijken; 
Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal, 
door Uwe straf, voor 's vijands macht bezwijken. 



DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 32:3 
'k Bekend', o Heer', aan U oprecht mijn zonden, 
'k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 
Maar ik beleed na ernstig overleg, 
mijn boze daân: Gij naamt die gunstig weg. 
Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
in vindenstijd met ootmoed smekend komen. 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 

ZEGEN  
 


