
 

AFSCHEIDSDIENST 

Liturgie voor de dienst van Woord en Gebed  
voorafgaande aan de begrafenis van 

  
Nel Kouwen-Leegwater 

 
      * 29 december 1935   † 28 maart 2020 

 
Echtgenote van Kees Kouwen  †  

 
 

op 3 april in de Hervormde Gemeente van Broek op Langedijk. 

Organist in deze dienst is Kees Balder, voorganger is Ds. Leon van den Dool. 

 



 
WELKOM EN ONTSTEKEN VAN DE KAARS  
    Kleindochter Nikki 
 
IN MEMORIAM  
    Margriet & Monique 
 
VOTUM, GROET & GELOOFSBELIJDENIS  
 
ZINGEN | PSALM 116: 1,2,3,11 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer' 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
2. Ik lag gekneld in banden van den dood, 
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 
Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
Maar riep den Heer' dus aan in al mijn nood: 
 
3. "Och Heer', och werd mijn ziel door U gered!" 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig. 
De Heer' is groot, genadig en rechtvaardig, 
En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 
11. Ik zal met vreugd in 't huis des Heeren gaan, 
Om daar met lof Uw groten Naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff' met mij den lof des Heeren aan! 
 
BIJDRAGE 
    Kleindochter Paula  
    Schoonzoon Jan met op de achtergrond Gezang 300  
  
Eens als de bazuinen klinken 
uit de hoogte links en rechts 
duizend stemmen ons omringen 
ja en amen wordt gezegd 
rest er niets meer dan te zingen 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
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Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan : 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
  
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed!  
 
GEBED 
 
LEZING UIT DE BIJBEL | PSALM 103:1-17A 
   Kleindochter Paula en achterkleinkind Hanna 
 
1 Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 2 
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. 3 
Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, 4 Die 
uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid 
en barmhartigheid, 5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd 
vernieuwt als die van een arend. 6 De HEERE doet rechtvaardige 
daden en recht aan alle onderdrukten. 7 Hij heeft aan Mozes Zijn 
wegen bekend gemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden. 
8 Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan 
goedertierenheid. 9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, 
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. 10 Hij doet ons niet naar 
onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 11 
Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid 
machtig over wie Hem vrezen. 12 Zo ver het oosten is van het westen, 
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. 13 Zoals een 
vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich 
over wie Hem vrezen. 14 Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en 
blijft bedenken dat wij stof zijn. 15 De sterveling – zijn dagen zijn als 
het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. 16 Wanneer de wind 
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erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. 
17 Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot 
eeuwigheid over wie Hem vrezen. 
 
ZINGEN | O, WAT EEN DAG 
Binnenkort komt de dag, 
dat ik Hem begroeten mag. 
Mijn problemen zijn voorbij, 
Jezus komt en ’k weet dat Hij 
mij een plaats heeft bereid, 
vrede tot in eeuwigheid. 
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 
 
Wat een dag, wat een dag, 
als ik Hem begroeten mag 
en voorgoed naar Hem zal gaan, 
oog in oog met Hem zal staan. 
En Hij leidt mij aan zijn hand, 
naar het lang beloofde land. 
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 
 
Alle zorgen voorbij, 
want ook dat beloofde Hij 
en geen ziekte en geen pijn, 
geen verdeeldheid zal er zijn. 
Maar wij juichen voor de troon, 
zijn voor altijd bij Gods Zoon. 
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn. 
 
Wat een dag, wat een dag, 
als ik Hem begroeten mag 
en voorgoed naar Hem zal gaan, 
oog in oog met Hem zal staan. 
En Hij leidt mij aan zijn hand, 
naar het lang beloofde land. 
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 
 
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 
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OVERDENKING 
 
ZINGEN | WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE 
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 
 
Heer, ik wil uw liefde loven 
al begrijpt mijn ziel U niet 
Zalig hij, die durft geloven 
ook wanneer het oog niet ziet 
Schijnen mij uw wegen duister 
zie, ik vraag U niet: waarom 
Eenmaal zie ik al uw luister 
als ik in uw hemel kom 
 
Waar de weg mij brengen moge 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land 
 
GEBED  

 
ZINGEN | GROTE GOD, WIJ LOVEN U 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken. 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Heer, ontferm U over ons, 
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open Uwe vaderarmen, 
stort Uw zegen over ons, 
neem ons op in Uw erbarmen.  
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren gaan. 
 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft Uw liefd' en zingt ervan, 
alle eng'len, die U dienen, 
U nooit lovensmoe, 
heilig, heilig, heilig toe. 
 
 
ORGELSPEL BIJ UITDRAGEN 
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BIJ HET GRAF  
Hier staan wij op de plaats waar het lichaam van zuster Nel Kouwen 
zal rusten. Hier vormen wij de kring van hen die met haar het leven 
hebben gedeeld. Hier sluiten wij af, de weg die wij samen gingen. 
Hier laten wij los, het lichaam dat wij hebben gekend en liefgehad.  
Wij leggen haar lichaam in de aarde.  
 
Aarde keert terug tot aarde, stof tot stof. Máár: dankzij Jezus 
Christus, de opgestane Heer wordt haar lichaam gezaaid, als zaad 
in de akker voor de komende oogst van onze Heer. Nel Kouwen 
hebben wij van God ontvangen. Haar geven wij aan God terug, in 
het vertrouwen op Jezus onze Heer. Hij Die gezegd heeft: Wie in 
Mij gelooft zal leven - zelfs wanneer hij gestorven is. Want niemand 
leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven 
binnen het bereik van God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe!  
 
 
GEZAMENLIJK GEBED | ONZE VADER 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome;  
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als 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 den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 
ZEGEN  
 
Deze dienst gaat uit van de Hervormde Gemeente Broek op Langedijk. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen 
met dominee Van den Dool (06-81899988 of dominee@hervormdbol.nl). 
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