
 
 

Dienst van Woord en Gebed 
voorafgaande aan de begrafenis van 

 
 
 

Hendrika Valk-Veurink 
 
 

* 8 augustus 1937  † 20 juni 2022 
 

 
 

 
 

2 Korintiërs 12 : 9 
 

‘Mijn genade is u genoeg’ 
 
 
 
 
 

25 juni 2022 om 10.30 uur 
in de Gereformeerde Kerk te Daarle 

 
 
 
 
 

Voorganger: ds. B.J. Heusinkveld 
Organist: dhr. L. van de Schootbrugge 

 



 
Orgelspel 

Bij het binnendragen van zr. Valk speelt de 
organist ‘De Heer is mijn herder’ 

 
Inleidend woord 
 
Zingen: Ps. 139 : 1 en 2 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Ps. 25 : 2 en 5 

Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’ uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 
 



Louter goedheid zijn Gods wegen 
en zijn paden zijn vertrouwd 
voor wie, tot zijn heil genegen, 
zijn geboden onderhoudt. 
Wil mij, uwen naam ter eer, 
al wat ik misdeed vergeven. 
Ik heb tegen U, o Heer, 
zwaar en menigmaal misdreven. 

 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Zingen: Ps. 43 : 3 en 4 

O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 

Schriftlezing: 2 Korintiërs 12 : 9-10 (NBG ’51) 
9De Here heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u 
genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten 
volle in zwakheid. 
Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer 
roemen, opdat de kracht van Christus over mij 
kome. 10Daarom heb ik een welbehagen in 
zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, 



benauwenissen ter wille van Christus, want als ik 
zwak ben, dan ben ik machtig. 
 

Zingen: Ps. 116 : 1 en 3 
God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 

Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 293 : 1 en 3 

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! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 



Gebed 
 
Zingen: Ps. 138 : 4 

Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, wil bijstand zenden. 
 

Zegen 
 
 
 
Tijdens het uitdragen van zr. Valk speelt de organist 
‘Groot is uw trouw, o Heer’ 
 
 


