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De Heer is mijn herder 
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Organist 

Henk Boven 

 



 

Bij binnendragen orgelspel (psalm) Liedboek 23b: De Heer is mijn herder  

 

Bij het naar voren brengen van Rob: allen staan 

 

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. 

 

3.De Heer is mijn Herder! 

Al dreigt ook het graf, 

geen kwaad zal ik vrezen, 

Gij zult bij mij wezen 

O Heer, mij vertroosten 

Uw stok en uw staf 

 



 

WELKOM 

 

 

Bemoediging en Groet (staande) 

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

  Die hemel en aarde gemaakt heeft 

  Die trouw houdt tot in de eeuwigheid 
  Die niet laat varen het werk van zijn handen 

 

Voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus 

Christus, onze Heer, door de Heilige Geest 

Allen:   Amen  

 

 

Zingen / Orgelspel: Liedboek 836:  O Heer die onze vader zijt   

  

O Heer die onze Vader zijt,  

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid 

en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld, 

met liefde zijn vervuld. 

 

Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij Uw nodend woord, 

vertrouwen, volgen ongestoord, 

op weg gaan met U mee, 

op weg gaan met U mee. 

 

Dat ons geen drift en pijn verblindt, 

geen hartstocht ons verwart. 

Maak Gij ons rein en welgezind, 

en spreek tot ons in vuur en wind, 

o stille stem in ’t hart, 

o stille stem in 't hart. 



 

Persoonlijk woord zoon  

 

 

Muziekstuk: Robert Schumann: Kinderszenen  

 

 

Persoonlijk woord kleindochter 

 

 

Schriftlezing : Genesis 32, vers 23-27 

Het was nog nacht toen Jakob opstond en de rivier de Jabbok overstak op een 

doorwaadbare plaats, samen met zijn vrouwen en kinderen. 

Zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem totdat de 

dag aanbrak. 

Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup 

aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 

Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u 

niet gaan tenzij u mij zegent.’ 

Zingen/Orgelspel : Liedboek 886 : Abba, Vader, U alleen  

 

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 

 

 

 



 

Overdenking 

 

 

 

 

Muziekstuk : Theme of Schindlers list  

 

 

 

Persoonlijk woord  : Voorzitter Probus 

 

 

 

Gebeden 

 

 

 

Dankwoord familie door zoon 

 

 

 

Zegen 

 

Voorganger: De Heer zegene u en hij behoedde u 

De Heer doe zijn aangezicht over u oplichten en zij u genadig 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede 

 

 

 

 

 

 

 



Slotlied/orgelspel bij uitgeleide van de kist: Liedboek 416 : Ga met God  

  

Bij het de kerkverlaten van Rob allen staan 
 

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 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

bij gevaar, in bange tijden 

over jou Zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

In het crematorium 

(neem deze liturgie mee svp) 

 

 

De apostolische geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God, de Vader,  

de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, 

op de derde dag weer opgestaan van de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, 

de gemeenschap van heiligen, 

vergeving van zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en een eeuwig leven. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 



Gebed, afgesloten met gezamenlijk 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, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

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 

 

 

 

A Dieu  

 

Woorden van uit handen geven 


