
 
Wees getrouw tot de dood 

en Ik zal u geven de kroon des levens . 

Openbaring 2: 10 

 

 

Liturgie 
 

voor de afscheidsdienst 

voorafgaand aan de begrafenis van 

 

 

Hendrika Hooyer 
~ Rika ~ 
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Kerkelijk Centrum Bethabara 

Zaterdag 25 januari 2021 om 10.30 uur 

 

 

 

 

Voorganger: 

ds. D. van de Streek 

 

Namens de kerkenraad aanwezig: 

oud. A. Hofland 

 

Organist: 

Evert van de Veen 
 



Wij kijken naar beelden uit het leven van Rika en luisteren naar een liedje 

wat ze vaak zong: ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’.  (Saskia en Serge) 

 

Pianospel bij het binnendragen: ‘De kracht van Uw liefde’ 

 

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 U wil  

zodat ik U steeds dienen kan  

en elke dag mag leven  

door de kracht van uw liefde. 

 

(Refrein) 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

 



De organist speelt Psalm 84 vers 1 en 2  

 

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 

O HEER, der legerscharen God, 

Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 

Hoe branden mijn genegenheên, 

Om 's HEEREN voorhof in te treên! 

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

En aan mijn ziel het leven geeft. 

 

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 

De zwaluw legt haar jongskens neer 

In 't kunstig nest bij Uw altaren, 

Bij U, mijn Koning en mijn God, 

Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 

Geduchte HEER der legerscharen, 

Welzalig hij, die bij U woont, 

Gestaâg U prijst en eerbied toont. 

 

Gebed 

 

Bijdrage namens de familie door Nanda 

 

Wij luisteren naar het zingen van: ‘Abba, Vader, U alleen’ 

 

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. 

 

Schriftlezing: Openbaring 2:8-11 

 
8En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en 

de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden: 9Ik ken uw 

werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de 

lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn 

namelijk een synagoge van de satan. 10Wees niet bevreesd voor wat u 

lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, 

opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. 

Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. 
11Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie 

overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. 

 

De organist speelt Psalm 23a vers 1 en 5  

 

De HEER is mijn Herder! 

’k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waatren der rust. 

 

De HEER is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

’k Zal immer verkeren 

in ’t huis mijnes HEREN: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde me_altijd. 

 

Meditatie n.a.v. Openbaring 2 vers 10c: 

 

Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven 

 



Wij luisteren naar het zingen van: ‘Wat de toekomst brengen moge’ 

 

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! 

 

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! 

 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

 

Dankgebed 

 

Wij luisteren naar het zingen van 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, èn wil, èn zal in nood, 



Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

  

Zegen 

 

Onder de klanken van ‘Veilig in Jezus’ armen’ zal Rika Hooijer 

uitgeleide worden gedaan om begraven te worden op ‘Diepenbosch’.  

 

Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart; 

Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 

Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd' en vreê, 

Ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee. 

Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart; 

Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U wordt verzocht na de uitgeleide nog even te gaan zitten totdat u aanwijzingen 

krijgt de kerkzaal te verlaten. 

 

Wilt u bij het verlaten van de kerk een mondkapje dragen en anderhalve meter 

afstand in acht nemen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


