
LITURGIE

voor de herdenkingsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Hendrik van Kruistum
 - Henk -

03.05.1936      |     24.10.2022

Op zaterdag 29 oktober 2022 om 13.30 uur 
in het kerkgebouw van de Hervormde Kerk 

te Kootwijkerbroek

   Voorganger:  ds. P. Vroegindeweij  
   Organist:  Arjan Blankespoor



Inleidend orgelspel: ‘Abba Vader’

 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe. 
 U alleen doorgrondt mijn hart, 
 U behoort het toe. 
 Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
 U laat nooit alleen, 
 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe.

 Abba, Vader, laat mij zijn 
 slechts van U alleen.
 Dat mijn wil voor eeuwig zij 
 d’uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
 Laat mij nimmer gaan.
 Abba, Vader, laat mij zijn
 slechts van U alleen. 

Votum 

Voorlezen rouwbrief

Zingen: Psalm 68 vers 10

 Geloofd zij God met diepst ontzag!
 Hij overlaadt ons, dag aan dag
 met Zijne gunstbewijzen.
 Die God is onze zaligheid;
 wie zou die hoogste Majesteit
 dan niet met eerbied prijzen?
 Die God is ons een God van heil,
 Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil
 Ons ‘t eeuwig, zalig leven.
 Hij kan, en wil, en zal in nood,
 Zelfs bij het naad’ren van den dood,
 Volkomen uitkomst geven.

Persoonlijke herinneringen: door Elin, Ali en Petra



Zingen: ‘Ik bouw op U’

 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
 Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
 Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming
 Ik bouw op U en ga in Uwe naam
 Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming
 Ik bouw op U en ga in Uwe naam
 
 Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend
 En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan
 Toch rijst in mij een lied van overwinning
 Ik bouw op U en ga in Uwe naam
 Toch rijst in mij een lied van overwinning
 Ik bouw op U en ga in Uwe naam

 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
 Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd
 In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
 In rust met U die mij hebt voortgeleid
 In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
 In rust met U die mij hebt voortgeleid

Gebed

Schriftlezing: Psalm 121

1	 Een	pelgrimslied.	Ik	sla	mijn	ogen	op	naar	de	bergen,	vanwaar	mijn	hulp		
 komen zal.
2	 Mijn	hulp	is	van	de	HEERE,	Die	hemel	en	aarde	gemaakt	heeft.
3	 Hij	zal	uw	voet	niet	laten	wankelen,	uw	Bewaarder	zal	niet	sluimeren.
4	 Zie,	de	Bewaarder	van	Israël	zal	niet	sluimeren	of	slapen.
5	 De	HEERE	is	uw	Bewaarder,	de	HEERE	is	uw	schaduw	aan	uw	
 rechterhand.
6	 De	zon	zal	u	overdag	niet	steken,	de	maan	niet	in	de	nacht.
7		 De	HEERE	zal	u	bewaren	voor	alle	kwaad,	uw	ziel	zal	Hij	bewaren.
8	 De	HEERE	zal	uw	uitgaan	en	uw	ingaan	bewaren,	van	nu	aan	tot	in	
 eeuwigheid.



Zingen: Psalm 121 vers 1, 2 en 4

 ‘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.

 Hij is, al treft u ‘t felst verdriet,
 uw Wachter, die uw voet
 voor wankelen behoedt;
 Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
 geen kwaad zal u genaken;
 de HEER zal u bewaken.

	 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.

 
Overdenking n.a.v. Psalm 121

 ‘Een geweldige Helper’

Zingen: ‘Ik zal er zijn’

 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. 
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.



 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
 ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
 O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Gebed

Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ vers 1, 2 en 4

 Ga met God en Hij zal met je zijn  
 jou nabij op al je wegen
 met Zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.
  
 Ga met God en Hij zal met je zijn  
 bij gevaar, in bange tijden
 over jou Zijn vleugels spreiden
 Ga met God en Hij zal met je zijn

 Ga met God en Hij zal met je zijn  
 tot wij weer elkaar ontmoeten
 in Zijn naam elkaar begroeten
 Ga met God en Hij zal met je zijn



Dankwoord: door	Mart

Zegengebed

Uitleidend orgelspel: ‘Jezus alleen’

 Jezus alleen, ik bouw op Hem,
 Hij is mijn Hoop, mijn Lied, mijn Kracht.
 Door stormen heen hoor ik Zijn stem,
 Dwars door het duister van de nacht.

 Zijn woord van liefde dat mij sust,
 verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
 Mijn vaste grond, mijn fundament.
 Dankzij zijn liefde leef ik nu.

 Jezus alleen werd mens als wij,
 klein als een kind, in kwetsbaarheid.
 Oneindig veel hield Hij van mij,
 leed om mijn ongerechtigheid.

	 En	door	Zijn	offer	werd	ik	vrij,
 Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij.
 Ontnam de dood zijn heerschappij,
 dankzij Zijn sterven leef ik nu.
 
 Daar in het graf, in dood gehuld,
 leek al Zijn macht tenietgedaan.
 Maar, o die dag, dat werd vervuld:
 Jezus, de Heer is opgestaan!

 Sinds Hij verrees in heerlijkheid;
 ben ik van vloek en schuld bevrijd.
 Ik leef in Hem en Hij in mij.
 Dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij.



 Geen levensangst, geen stervensnood,
 dat is de kracht, waar ik in sta.
 Van eerste stap tot aan de dood,
 leidt Hij de weg waarop ik ga.

 Geen duivels plan of aards bestaan
 Kan mij ooit roven uit Zijn hand.
 Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam,
 In die verwachting houd ik stand.
 In Hem alleen, in Hem alleen!




