
LITURGIE

voor de afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Teunis Kamphorst
  

07.08.1938       |       04.08.2022

op donderdag 11 augustus 2022 om 10.00 uur 
in het gemeentelijk rouwcentrum te Barneveld

Voorganger: ds. W.M. Blijdorp
Organist: Jaap Ouwehand



Inleidend orgelspel: Psalm 90 vers 1

Welkom, votum en groet

Zingen: ‘10.000 redenen’ (Opwekking 733)

 De zon komt op, maakt de morgen wakker
 Mijn dag begint met een lied voor U.
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
 Laat mij nog zingen als de avond valt.
 
 (Refrein) Loof de Heer, o mijn ziel.
   O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
   Met meer passie dan ooit,
   O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

 Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
 Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

 Refrein

 En op die dag, als mijn kracht vermindert,
 Mijn adem stokt en mijn einde komt,
	 Zal	toch	mijn	ziel	Uw	loflied	blijven	zingen,
 Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

 Refrein

 
Gebed

In memoriam: door dochter Jolanda



Luisterlied: ‘De kracht van Uw liefde’ (Opwekking 488)

 Heer, ik kom tot U
 Neem mijn hart, verander mij
 Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
 Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan Uw voeten ben,
 Trots en twijfel wijken voor de kracht van Uw liefde

 (Refrein) Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
   Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
   Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend
   Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest 
   en de kracht van Uw liefde

 Heer, kom dichterbij,
 Dan kan ik Uw schoonheid zien
 En Uw liefde voelen diep in mij
 En Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.
 En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde

 Refrein (2x)

 Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest 
 en de kracht van Uw liefde

Schriftlezing: Psalm 23

1  Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,
3 Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn  
 naam.
4  Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent  
 bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met  
 olie, mijn beker vloeit over.
6  Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis  
 van de HEER tot in lengte van dagen.



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! In ‘t hart der woestijn.
 Verkwikken en laven Zijn hemelse gaven.
 Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

 De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd.
 ‘k Zal immer verkeren in ‘t huis mijnes Heren.
 Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m’ altijd.

Overdenking

Zingen: ‘Mijn Jezus, ik hou van U’ (Opwekking 392)

 Mijn Jezus, ik hou van U
 ik noem U mijn Vriend
 Want U nam de straf op U
 die ik had verdiend
 De grote Verlosser
 mijn Redder bent U
 ‘k Heb van U gehouden
 maar nooit zoveel als nu

 Mijn Jezus, ik hou van U
 want U hield van mij
 Toen U aan het kruis hing
 een wond in uw zij
 Voor mij de genade
 een doornenkroon voor U
 ‘k Heb van U gehouden
 maar nooit zoveel als nu

 



 Als ik in uw glorie
 uw eeuwigheid kom,
 dan buig ik mij voor U
 in uw heiligdom
 Gekroond met uw heerlijkheid
 zal ‘k zingen voor U
 ‘k Heb van U gehouden
 maar nooit zoveel als nu

Dankgebed

Zingen: Psalm 73 vers 12 en 13

 12. ‘k Zal dan gedurig bij U zijn,
 In al mijn noden, angst en pijn;
 U al mijn liefde waardig schatten, 
 Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
 Gij zult mij leiden door Uw raad,
 O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
 En mij, hiertoe door U bereid,
 Opnemen in Uw heerlijkheid.

 13. Wien heb ik nevens U omhoog?
 Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
 Op aarde nevens U toch lusten?
 Niets is er, waar ik in kan rusten.
 Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart
 Of bangen nood, mijn vlees en hart,
 Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
 Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Uitleidende muziek: ‘Ik zal er zijn’ (Sela)



(Vervolg liturgie op de begraafplaats)

Lezen: Apostolische Geloofsbelijdenis

Begrafenis

Gebed: ‘Onze Vader’

Zegen

Dankwoord


