
 

 

Liturgie 
 

voor de rouwdienst  

voorafgaand aan de begrafenis van  

 

Geertje Brom - Mosterd 
 

Geboren, 3 augustus 1934 

Overleden, 12 januari 2021 

 

 

 

De rouwdienst wordt gehouden 

D.V. zaterdag 16 januari om 10.30 uur 

in de Dorpskerk te Voorthuizen. 

 

 

Voorganger: 

mw. H. van Olst - Haze 

 

Namens de kerkenraad aanwezig: 

oud. G. van Steeg 

 

Organist: 

René de Ruiter 

  



Orgelspel voor aanvang van de dienst o.a.: 

 

 Psalm 65: ‘De Lofzang klimt uit Sions zalen tot U met stil ontzag’ 

 Gezang 174: ‘Vaste rots van mijn behoud’ 

 

Binnenkomst gezin Brom onder de klanken van ‘Abba, Vader’ 

 

Welkom en inleidend woord 

 

Votum 

 

In memoriam (door Gerard) 

 

Wij luisteren naar een opname van Psalm 116: 1, 2, 3 en 11 

 

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. 
 

Ik lag gekneld in banden van den dood, 

Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 

Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 

Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood: 
 

"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. 
 

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof Uw groten naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 

Gebed 



Schriftlezing: Psalm 62 (door Jantiene) 

God alleen is onze toevlucht 
1Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun. 2Zeker, mijn ziel 

is stil voor God; van Hem is mijn heil. 3Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, 

mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen. 4Hoelang bedenkt 

u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden; u zult zijn als een 

hellende wand, een instortende muur. 5Zeker, zij beraadslagen om hem van 

zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen; met hun mond 

zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Sela 6Zeker, mijn ziel, 

zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting. 7Zeker, Hij is mijn rots 

en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. 8In God is mijn heil en 

mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. 9Vertrouw op Hem te allen 

tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een 

toevlucht. Sela 10Zeker, eenvoudigen zijn een zucht, aanzienlijken een leugen; 

in de weegschaal gewogen, zijn zij tezamen lichter dan een zucht. 11Vertrouw 

niet op onderdrukking, stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen 

toeneemt, zet er het hart niet op. 12God heeft één ding gesproken, ik heb dit 

tweemaal gehoord: dat de kracht van God is. 13Ook de goedertierenheid is 

van U, Heere, want U zult eenieder vergelden naar zijn werk. 
 

Wij luisteren naar orgelspel: Psalm 62 
 

Overdenking 
 

Wij luisteren naar een opname van Psalm 62: 1 en 5 
 

Mijn ziel is immers stil tot God; 

Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 

Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 

Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 

Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 

Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 
 

In God is al mijn heil, mijn eer, 

Mijn sterke rots, mijn tegenweer; 

God is mijn toevlucht in het lijden. 

Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 

Stort voor Hem uit uw ganse hart: 

God is een toevlucht t' allen tijde. 



Dankgebed 
 

Zegen  
 

Dankwoord (door Johan) 
 

Onder de klanken van ‘dat ’s Heeren zegen op u daal’ (Psalm 134: 3) zal 

Geertje Brom – Mosterd uitgeleide worden gedaan. (Wij gaan hier bij staan) 
 

 

 

Op de begraafplaats: 

 

Gedicht (door kleindochter Mariska) 
 

Graflegging 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de 

aarde. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; Die 

ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; Die 

geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle; op de derde dag wederom opgestaan uit de dood; 

opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de 

almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de 

doden.  Ik geloof in de Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene 

Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; 

wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen. 
 

Het onze Vader 
 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.  

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de 

aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden, gelijk 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 der 

eeuwigheid.  

Amen.  


