
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

 

     
‘De Heer is mijn Herder!’ 

 
 

LITURGIE 
  

voor de dankdienst 
voorafgaande aan de begrafenis van   

Grietje Hop - Zeeboer 
   

sinds 10 april 2004 weduwe van Aalt Hop      
26 september 1932                                       10 maart 2023 

 
 

 
 
 
 

Op donderdag 16 maart om 10.30 uur 
in de Dorpskerk in Hierden. 

 
Predikant: Ds. M. van Leeuwen 

Ouderling van dienst: J. van den Berg 
Organist / pianist: Adriaan Bruinink 

 



 
Inleidend orgelspel 
 
Orgelspel bij het binnendragen: ‘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. 
 
Woord van welkom 
 
Votum 
 
Aanvangstekst: Filippenzen 4: 6 en 7 
 
6Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,  
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.   
7En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten 
en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. 
 
Zingen: Psalm 118: 7 
 
De HEER is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
van hulp en heil ons aangebracht; 



Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht." 
 
Woorden van herinnering 
 
Zingen: ‘’k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God’ 
 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij. 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
Psalm 23 | De Heer is mijn Herder 
 
1Een psalm van David. 
De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 
2Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, 
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 
3Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de 
gerechtigheid, 
omwille van Zijn Naam. 
4Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 
5U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn 
tegenstanders; 



U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 
6Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen 
van mijn leven. 
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen. 
 
Johannes 10: 14 - 18, 27 - 30 | Jezus is de goede Herder 
 
4Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de 
Mijnen gekend, 
15zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn 
leven voor de schapen. 
16Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; 
ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en 
het zal worden één kudde en één Herder. 
17Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om 
het opnieuw te nemen. 
18Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb 
macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit 
gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen. 
 
27Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
28En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren 
gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 
29Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, 
en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. 
30Ik en de Vader zijn Één. 
 
 
Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’ 
 



De Heer is mijn Herder! 
’k Heb al wat mij lust: 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden; 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat’ren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel: 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen; 
Hij schraagt m’, als ik wankel; 
Hij draagt m’, als ik viel. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf 
met grimmige kaken, 
Geen schrik zal mij naken; 
O Heer! mij vertroosten 
Uw stok en uw staf. 
 
De Heer is mijn Herder! 
In ’t hart der woestijn 
verkwikken en laven 
Zijn hemelse gaven: 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 
 
Overdenking: ‘De Heer is mijn Herder’ 
 



Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’ (Sela) 
 
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met Zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in Zijn nabijheid. 
Hij roept mijn naam, ik hoor Zijn stem, Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op, brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden,  
heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met Zijn liefde. 
 
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in Zijn nabijheid. 
Hij gaat mij voor, ik volg Zijn spoor, Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven,  
door het Zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
Al gaat mijn weg door een donker dal,  
ik weet dat Hij mij brengen zal,  
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. 
Al gaat mijn weg door een donker dal,  
ik weet dat Hij mij brengen zal,  
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. 
 
Gerald zingt: ‘The goodness of God’ 
 



I love You, Lord For Your mercy never fails me  
All my days, I've been held in Your hands  
From the moment that I wake up  
Until I lay my head Oh, I will sing of the goodness of God.  
 
And all my life You have been faithful  
And all my life You have been so, so good.  
With every breath that I am able  
Oh, I will sing of the goodness of God.  
I love Your voice You have led me through the fire  
In the darkest night You are close like no other I've known  
You as a Father I've known You as a Friend And I have lived in 
the goodness of God.  
And all my life… 'Cause Your goodness is running after  
It's running after me Your goodness is running after 
It's running after me, With my life laid down.  
I'm surrendered now, I give You everything 'Cause Your 
goodness…  
 
Oh, I'm gonna sing of the goodness of God… 
 
Vertaling: 
 
Ik heb U lief, Heer, want Uw genade laat mij nooit in de steek.  
Al mijn dagen hebt U mij vastgehouden in Uw handen,  
van het moment dat ik wakker word tot ik mijn hoofd leerleg.  
Ik zal zingen van de goedheid van God.  
 
En heel mijn leven bent U getrouw geweest. En heel mijn leven  
was U zo goed. Met elke ademteug waar in toe in staat ben  



zal ik zingen van de goedheid van God.  
 
Ik houd van Uw stem. U hebt mij geleid door het vuur, in de donkerste 
nacht. U bent nabij als geen ander. Ik heb U leren kennen als Vader, ik 
heb U leren kennen als Vriend.  
En ik heb geleefd in de goedheid van God, heel mijn leven… 
 
Want Uw goedheid achtervolgt me, het achtervolgt me.  
Ik heb mijn leven neergelegd. Ik heb mij overgegeven, ik gaf U alles.  
Want Uw goedheid… 
Ik zal zingen van de goedheid van God.  
 
Dankgebed 
 
Zingen: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’ 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten, wond're stad zo hoog gebouwd. 
Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn liefdesstem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem. 
 
Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water, door de gouden godsstad vloeit. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn liefdesstem, 
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem. 
 
Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem, 
in die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn liefdesstem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem. 



 
Dankwoord door Rende Hop 
 
Mededelingen door begrafenisondernemer Hoefakker 
 
Orgelspel bij het uitdragen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ 
 
 
Op de begraafplaats: 
 
Inleidende woorden 
 
Romeinen 14: 7 - 9 
7. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand 
sterft voor zichzelf. 8. Want als wij leven, leven wij voor de 
Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan 
leven of sterven, wij zijn van de Heere. 9. Want met dit doel is 
Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, 
dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen. 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de 
hemel en van de aarde. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren 
Zoon, onze Heere; Die ontvangen is van den Heiligen Geest, 
geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius 
Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter 
helle; Ten derden dage wederom 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 Heiligen Geest. Ik geloof 



één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der 
heiligen; vergeving van de zonden; wederopstanding van het 
lichaam en een eeuwig leven. 
 
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. 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 der 

eeuwigheid. 
Amen. 

 
Zegenbede 
 



 
 

 
 

 


