
Liturgie

voor de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis van 

Hendrik Bronkhorst

10.05.1948   |   03.10.2021
 

op vrijdag 8 oktober 2021
in de Hervormde Kerk te Uddel

 Voorganger:  ds. A. Vonk Noordegraaf 
 Organist:     dhr. J. Schouten



Inleidend orgelspel: ‘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!

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

In Memoriam

Introductie en persoonlijk woord

Zingen: Psalm 23 vers 1
De God des heils wil mij ten Herder wezen;
‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d’ oevers van zeer stille waat’ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden
In ‘t effen spoor van Zijn gerechtigheden.



Gebed om troost

Schriftlezing: Psalm 23
1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille   
 wateren.
3. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille   
 van Zijn Naam. 
4. Al 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.
5. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; 
 U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6. Ja, 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.

Zingen: Psalm 23 vers 2
 Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen;
 In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,
 Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
 Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
 Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
 De tafel aan, voor mijner haat’ren ogen.

Meditatie: naar aanleiding van Psalm 23

Zingen: Psalm 23 vers 3
Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien,
En van Uw heil mijn beker overvloeien.
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven;
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.

Gebed om kracht

Mededelingen



Uitleidend orgelspel: ‘Lichtstad met uw paarlen 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.


