Liturgie
voor de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Cornelis de Bruin
28.07.1939 | 24.09.2021

op D.V. donderdag 30 september 2021
in de Oude Kerk te Lunteren

Voorganger: ds. B. Jongeneel
Organist:
Marco Bouw

Inleidende muziek: ‘Time to say goodbye’
Voorlezen rouwbrief
Woord namens Erik
Luisterlied: ‘You will never walk alone’
(vertaling)
Als je loopt
Door een storm
Hou je hoofd omhoog
En wees niet bang, van het donker
Want aan het einde van de storm
Is een gouden lucht
En het zoete zilveren liedje
Van de leeuwerik
Loop door, door de wind
Loop door, door de regen
Ondanks dat er met je dromen gegooid wordt
En weggeblazen
Loop door, loop door
Met hoop, in je hart
En je zult nooit alleen lopen
Je zult nooit alleen lopen
Alleen
Loop door, loop door
Met hoop in jullie harten
Je zult nooit alleen lopen

Luisterlied: ‘Gebed voor mijn kinderen’
Ik leg de namen van mijn kinderen
in Uw handen			
graveer Gij ze daarin			
met onuitwisbaar schrift.		
Dat niets of niemand			
ze meer ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan			
ze straks als de tarwe zift		

Houdt Gij mijn kinderen vast
als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht
boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos
de wereld hen zal haten
als zij niet in het schema
van de wereld zullen gaan

Ik vraag U niet mijn kinderen
elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost,
als ze eenzaam zijn en bang
Wil om Uws naams wil hen
in Uw verbond bewaren
en laat ze nooit van U vervreemden
nooit, hun leven lang
en laat ze nooit van U vervreemden
nooit, hun leven lang

Gebed
Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4
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.

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.

Schriftlezing: Psalm 27
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik
vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?
2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden - mijn
tegenstanders en mijn vijanden- struikelden zij zelf en vielen.
3 Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen
mij uit, toch vertrouw ik hierop.
4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in
het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de
HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.
5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in
het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.
6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in
Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal
psalmen zingen voor de HEERE.
7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw
aangezicht, HEERE,
9 verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent 		
mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn 		
heil.
10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij
aannemen.

11 HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn
belagers.
12 Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse
getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld.
13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het
land van de levenden, ik was vergaan.
14 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op
de HEERE.

Zingen: Psalm 130 vers 3
Ik blijf den HEER’ verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER’,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

Meditatie: n.a.v. Psalm 27 vers 14

‘Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken;
		
ja, wacht op de HEERE.’
Luisterlied: ‘Blijf mij nabij’
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Gebed en zegenbede
Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’

