
 

 

Liturgie voor de rouwdienst die wordt gehouden  
voorafgaande aan de begrafenis van 

 
 

Reini Kroon - van Eijk 
sinds 5 februari 2006 weduwe van Jacobus Kroon   
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Op zaterdag 14 januari 2023 om 10.30 uur in de  
Nederlands Hervormde Kerk van Wilnis 

 
Voorganger: ds. E. van Rooijen 

Ouderling van dienst: Jos Seeleman 
Organist: Leonard Seeleman 

 
 
 



 
Orgelspel bij binnengeleide: ‘Vaste Rots van mijn behoud’ 
 
Moment van persoonlijk stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 68 : 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. 
 

Gebed  
 

Zingen: Psalm 116 : 1, 4 
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. 
 

4. D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan; 
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. 
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; 
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan. 
 
 
 
 



 
Schriftlezing: Jesaja 43:1-7  
1 Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, 
Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam 
geroepen, u bent van Mij. 2 Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal 
bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door 
het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.  
3 Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik 
heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj en Seba in uw plaats. 4 Sinds 
u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. 
Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw 
ziel. 5 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, 
zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u 
bijeenbrengen. 6 Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het 
zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van 
het einde der aarde. 7 Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik 
tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt. 
 
 
Zingen: Psalm 43 : 3, 5 
3. Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 

5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 
Wat zijt g' onrustig in uw lot? 
Berust in 's HEEREN welbehagen; 
Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 
Mijn redder is mijn God.  
 
 
 
 



 
Verkondiging 
 
 
Zingen: Psalm 56 : 4, 5 
4. Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; 
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard; 
Is hun getal niet in Uw boek bewaard, 
Niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven, 
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven; 
Niets maakt mijn ziel vervaard. 
 
5. Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zingen: Lichtstad met de paarlen poorten (Evangelische Liedbundel 413) 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 

Refrein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 

2. Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
 

Refrein. 
 

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims 
Komend uit de zand-woestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein. 
 

Refrein. 
 

4. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
Refrein. 
 

Zegen 
 

Uitleidend orgelspel: ‘k Zal dan gedurig bij U zijn’ (Psalm 73)  
 
 



 
Op de begraafplaats 
 

Graflegging van Reini Kroon - van Eijk 
 

Apostolische Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en de 
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, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de 
doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de 
Almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden 
en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, 
algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van 
de zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. 
 

Gebed: Onze Vader  

Onze Vader, die in de hemelen zijt;  
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,  
gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want uw is het koninkrijk, en de kracht,  
en de heerlijkheid in der eeuwigheid.  
Amen. 
 

Woorden van dank 
 

Hij weet hoe zwaar het kruis weegt, 
door Hem u opgelegd. 

En wil ’t u het helpen dragen, 
gelijk Zijn Woord u zegt. 


