Liturgie
voor de viering van het leven van

Marinus de Bruijne
~ Rien ~

Geboren,
22 juli 1954 			

Overleden,
3 januari 2022

Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee
Dinsdag 11 januari 2022
Aanvang 12.30 uur
Onder leiding van ds. J. van Langevelde.
Met muzikale medewerking van Marien Stouten op orgel,
Pascal van de Velde op trompet en ‘Het Laatste Lied’.

Tijdens orgelspel wordt het lichaam van Rien de Bruijne
in ons midden gebracht
Votum
We zingen: Psalm 25 : 2, 6 & 8
Begeleiding door orgel en trompet
2 HEER, leer mij uw waarheid kennen
en uw onderwijs verstaan.
Laat mij aan uw wegen wennen,
help mij in uw spoor te gaan
God, U bent het die mij redt.
Hele dagen, hele nachten
ben ik hoopvol in gebed:
altijd blijf ik U verwachten.
6 Wat een wonder mag dit heten:
God laat ieder die Hem dient
zijn verbondsgeheimen weten.
Hij beschouwt hem als een vriend.
Op de HEER richt ik mijn blik;
door zijn trouw laat ik mij leiden.
Als ik vastraak in een strik,
zal Hij mij opnieuw bevrijden.
8 Laat oprechtheid mij bewaren;
geef mij leven in uw licht.
Ondanks dreigende gevaren
is mijn hoop op U gericht.
HEER op wie mijn hart vertrouwt,
God in wie ik ben geborgen,
maak het volk waarvan U houdt
vrij van lijden en van zorgen.

Persoonlijke woorden van Nelly
Marieke draagt een gedicht voor
We zingen: Opwekking 488 ‘De kracht van uw liefde’
Begeleiding door 'Het Laatste Lied'
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 ~
~ Slot 2x ~
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.
Persoonlijke woorden van Mark
Persoonlijke woorden van Caroline Giltay

We luisteren naar ‘You raise me up’ en kijken naar foto’s
van momenten uit het leven van Rien
Gebed
Schriftlezing: Psalm 23
Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

1

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.
2

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.

4

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
5

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
6

We zingen: Opwekking 124 ‘Ik bouw op U’
Begeleiding door orgel en trompet
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. (2x)
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. (2x)
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. (2x)
Overdenking
We zingen: Opwekking 818 ‘Op die dag’
Begeleiding door 'Het Laatste Lied'
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,
heel de oude wereld verdwijnt;
de pijn voorbij.
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt;
de angst voorbij.

~ Refrein ~
Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw,
op die dag.
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,
dan zien we uw macht en uw pracht,
op die dag.
~ Refrein 2x ~
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw.
Ja, U maakt ons anders en nieuw.
U maakt ons anders en nieuw
op die dag.
~ Refrein ~
En klinkt het overwinningslied.
Dankgebed

We zingen: Nieuwe Liedboek 416 ‘Ga met God’
Begeleiding door 'Het Laatste Lied'
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:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
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.
Zegenbede
Onder begeleiding van orgel en trompet op de melodie van
‘Eens als de bazuinen klinken’ wordt het lichaam van
Rien de Bruijne naar de rouwauto gedragen.

Bij het graf belijden we ons geloof en bidden we het ‘Onze Vader’
Apostolische geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald in het rijk van de dood;
op de derde dag weer opgestaan van de doden;
opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand
van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden,
de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Onze Vader
Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.

