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Voorganger: ds. P. Vroegindeweij

Organist: Anton Langerak



Inleidend orgelspel (De kracht van Uw liefde)

Persoonlijke herinneringen door zoon Jan en kleinzoon Jurre

Zingen: Lied 615 (2x) (Weerklank)
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij.

Persoonlijke herinneringen door collega, van het eerste uur 
John Jansen en Mirjam Tenkink van de Lionsclub Gorinchem 

Votum

Voorlezen rouwkaart

Zingen: Psalm 116 vers 1 en 3
1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER
 Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

3. “Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!”
 Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
 De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
 En onze God ontfermt zich op ‘t gebed.

Gebed



Schriftlezing: Genesis 15 vers 1 t/m 6
Belofte aan Abram

1  Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in 
een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een 
schild, uw loon zeer groot.

2  Toen zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij dan geven,  
aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis 
deze Eliëzer uit Damascus zal zijn?

3  Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, 
en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam 
zijn.

4  Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man 
zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen 
lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn.

5  Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de 
hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen 
hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.

6  En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot  
gerechtigheid.



Zingen: Lied 419 (Weerklank)
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 voor 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.

Overdenking n.a.v. Genesis 15 : 6
En Abram geloofde in de HEERE en Die rekende hem  
dat tot gerechtigheid.

Thema: Geloven in de God van trouw



Zingen: Psalm 42 vers 3 en 5
3. O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
 Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder;
 Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
 Want Gods goedheid zal uw druk
 Eens verwiss’len in geluk.
 Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
 Want ik zal Zijn naam nog loven.

5. Maar de HEER zal uitkomst geven,
 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven,
 En dat melden in mijn lied;
 ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
 Zingen, daar ik Hem verwacht;
 En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 Tot den God mijns levens heffen.

Dankgebed

Zingen: Lied 443 (Weerklank)
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’.

Zegengebed

Uitleidend orgelspel (Lichtstad met uw paar’len poorten)




