LITURGIE
van de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Jacob van Houwelingen
20 augustus 1924

28 maart 2020

op vrijdag 3 april 2020
om 10.30 uur
in de Grote- of St. Laurentiuskerk te Bergambacht

Voorganger: ds. A.W. van der Plas
Organist: Peter Boele

Orgelspel bij het indragen
Votum
Zingen: Psalm 68 vers 10
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.
Gebed
Schriftlezing: Psalm 23
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.
1

Schriftlezing: Psalm 143 vers 6-12
Ik spreid mijn handen naar U uit,
mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. Sela
7
Verhoor mij spoedig, HEERE,
mijn geest bezwijkt;
verberg Uw aangezicht niet voor mij,
want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen.
8
Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,
want tot U hef ik mijn ziel op.
9
Red mij van mijn vijanden, HEERE,
bij U schuil ik.
10
Leer mij Uw welbehagen te doen,
want U bent mijn God.
Laat Uw goede Geest mij leiden
in een geëffend land.
11
HEERE, maak mij levend, omwille van Uw Naam,
leid mijn ziel uit de benauwdheid,
om Uw gerechtigheid.
12
Verdelg mijn vijanden om Uw goedertierenheid,
breng allen om die mijn ziel benauwen,
want ik ben Uw dienaar.
6

Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’ Weerklank Psalm 23a vers 1 en 2
1. 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.
2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
Meditatie

Zingen: Psalm 143 vers 10
10. Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier’ mijn schreden,
En leid’ mij in een effen land.
Gebed
Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ Weerklank Lied 471 vers 1 en 2
1. 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!
2. 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!
Zegenbede
Uitleidend orgelspel
Tijdens het orgelspel wordt Jacob van Houwelingen uitgedragen.
Mevr. van Houwelingen, gezinsleden en verdere genodigden
sluiten hierbij aan.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene
begraafplaats, Dijklaan 97 te Bergambacht.
Deze dienst is live te volgen (beeld en geluid) via kerkomroep.nl

