
 
 

Zingen: Lied 769: 1, 2 en 3 (Johannes de Heer) 
 

Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal. 
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal. 
Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag, 
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag! 
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom. 
Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom! 
 
Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt 
van de Bruigom, die Zijne liefste tot Zich roept en haar volmaakt. 
O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet, 
juichend, met ontelb're zaal'gen onze Bruigom tegemoet! 
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom. 
Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom! 
 
O, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan; 
'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan? 
Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij. 
Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij. 
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom. 
Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom! 
 
Gebed 
 
Zingen: Lied 928: 1 en 2 (Johannes de Heer) 
 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, Ga en maak het waar. 
 
Zegenbede 
 
Dankwoord door Klaas 
 
Mededelingen door begrafenisondernemer Hoefakker 
 
Orgelspel tijdens het uitdragen: ‘U zij de glorie’ 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 

 
“Ik zal echter voortdurend bij U zijn,  
U hebt mijn rechterhand gegrepen. 

U zult mij leiden door Uw raad, 
daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.” 

 
Psalm 73: 23 en 24 
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Orgelspel tijdens het binnendragen: Lied 7 (Johannes de Heer) 
 
‘Als g’ in nood gezeten geen uitkomst ziet, 
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.’ 
 
Votum  
 
Uit het leven van Johan Kok, door Margreet 
 
Zingen: Psalm 68: 10 
 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Gebed 
 
Wij lezen uit de Bijbel: Psalm 73 
 
1Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver 
van hart zijn. 2Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna 
uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten, 3, want ik was 
jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. 4Tot aan 
hun dood zijn er immers geen boeien, en hun kracht is fris. 5Zij 
verkeren niet in moeiten, zoals andere stervelingen, en worden niet 
gekweld met andere mensen. 6Daarom hangt de hoogmoed hun als een 
ketting om de nek, het geweld bedekt hen als een mantel. 7Hun ogen 
puilen uit van vet, zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. 
8Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking, zij spreken uit 
de hoogte. 9Zij zetten hun mond op tegen de hemel, hun tong 
wandelt honend rond op de aarde. 10Daarom kan Gods volk ertoe 
komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, 
11dat zij zeggen: Hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet 
van hebben? 12Zie, dezen zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld 
rust en vermeerderen hun vermogen. 13Ja, voor niets heb ik mijn hart 
gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. 14Want de hele dag  
 
 

 
 

word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. 15Als ik zou 
zeggen: Ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al Uw 
kinderen. 16Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, 
maar het was moeite in mijn ogen, 17totdat ik Gods heiligdom 
binnenging en op hun einde lette. 18Ja, U zet hen op gladde 
plaatsen, U doet hen in verwoesting vallen. 19Hoe worden zij in een 
ogenblik tot een verwoesting! Zij worden weggevaagd, komen om door 
verschrikkingen. 20Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult 
U, Heere, als U wakker wordt, hun beeld verachten. 21Toen mijn hart 
verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, 22hoe 
onverstandig was ik toen, ik wist niets! Ik was een redeloos dier bij U. 
23Ik zal echter voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand 
gegrepen. 24U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U 
mij in heerlijkheid opnemen. 25Wie heb ik behalve U in de hemel? 
Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. 26Bezwijkt mijn 
lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor 
eeuwig mijn deel. 27Want zie, wie zich ver van U houden, zullen 
omkomen; U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten. 28Maar wat 
mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn 
toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen. 

 
Zingen: Psalm 73: 12 en 13 
 
'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
In al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 
En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 
 
Wien heb ik nevens U omhoog? 
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 
Op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er, waar ik in kan rusten. 
Bezwijkt dan ooit, in bittre smart 
Of bangen nood, mijn vlees en hart, 
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 
Mijn rots, deel, mijn eeuwig goed. 
 
Overdenking over Psalm 73: 23 en 24 
 
“Ik zal echter voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand 
gegrepen. U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U 
mij in heerlijkheid opnemen.” 


