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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zaterdag 24 september, 10:30 uur -  Rouwdienst Mw. D.G. van Arkel-Overheul 

Voorganger: Ds. W.M. Roseboom 

 
Inleidend orgelspel 
 
Welkom 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 121 vers 1 en 2 
 
1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
   Vanwaar ik dag en nacht 
   Des Hoogsten bijstand wacht. 
   Mijn hulp is van den HEER' alleen, 
   Die hemel, zee en aarde, 
   Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
2 Hij is al treft u 't felst verdriet, 
   Uw Wachter, die uw voet 
   Voor wankelen behoedt;  
   Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
   Geen kwaad zal u genaken; 
   De HEER' zal u bewaken. 
 
Gebed om de Geest van God 
 
Schriftlezing: Psalm 121 
 
1 Een pelgrimslied. 
 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
 vanwaar mijn hulp komen zal. 
2  Mijn hulp is van de HEERE, 
 Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3  Hij zal uw voet niet laten wankelen, 
 uw Bewaarder zal niet sluimeren. 
4  Zie, de Bewaarder van Israël 
 zal niet sluimeren of slapen. 
5  De HEERE is uw Bewaarder, 
 de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 
6  De zon zal u overdag niet steken, 
 de maan niet in de nacht. 
7  De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, 
 uw ziel zal Hij bewaren. 
8  De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, 
 van nu aan tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: Psalm 84 vers 2 
 
2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER', 
   De zwaluw legt haar jongskens neer 
   In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
   Bij U, mijn Koning en mijn God, 
   Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
   Geduchte HEER' der legerscharen, 
   Welzalig hij, die bij U woont, 
   Gestaâg U prijst en eerbied toont. 
 
Verkondiging 
 



3  

  

Zingen: Psalm 121 vers 3 en 4 
 
3 Zijn wacht, waarop men hopen mag, 
   Zal, daar zij u bedekt 
   En u ter schaduw strekt, 
   De maan bij nacht, de zon bij dag, 
   In koud' en gloed vermind'ren, 
   Opdat zij u niet hind'ren. 
 
4 De HEER' zal u steeds gadeslaan, 
   Opdat Hij in gevaar, 
   Uw ziel voor ramp bewaar'. 
   De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan, 
   En waar g' u heen moogt spoeden, 
   Zal eeuwig u behoeden. 
 
Gebeden 
 
Zingen: ’Wat de toekomst brengen moge’, vers 1 en 4 
 
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. 
 
4 Waar de weg mij brengen moge, 
   aan des Vaders trouwe hand, 
   loop ik met gesloten ogen, 
   naar het onbekende land. 
 
Zegen 
 
Uitleidend orgelspel: Psalm 43 
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Op de begraafplaats spreken we de Geloofsbelijdenis uit  
 
en bidden we gezamenlijk: Onze Vader 
 


