
Liturgie voor de dienst van 
 

Woord en Gebed 
 

voorafgaande aan de begrafenis van 
 

Hebeltje (Hepie) Bruining-Jongsma 
 

geboren 2 juni 1938  overleden 30 augustus 2022 
 

op zaterdag 3 september 2022 om 11.00 uur 
in het kerkgebouw van de CGKV 

‘de Haven’ te Harlingen 
 

Voorganger ds. David de Jong 
Organist: Dirk Visser. 

  



Groet – Bemoediging – Drempelgebed 

Zingen: Psalm 42 : 1 en 7 
 
1 Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
7 Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 
Gebed 
 
1e lezing: Psalm 33 : 10-22 
 
Zingen: Psalm 33 : 7 en 8 
 
7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. / Koninklijk van gaven 
wil de Here laven / wie ontbering lijdt. 



 
8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. / God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten / nu en voor altijd. 
 
2e lezing: 1 Thessalonicenzen 4 : 13 – 18 
 
Zingen: Gezang 99 : 1,2,3,4 en 5 (LvdK) 
 
1 Christus naar wie wij heten 
heeft met zijn groot geduld 
de Wet en de Profeten 
ten einde toe vervuld. 
Maar ons is aangezegd, 
tot aan het eind der dingen 
de uitgang te volbrengen, 
de lange lijdensweg. 
 
2  Geen licht is ons gebleven, 
er is geen God te zien, 
de dagen alle zeven 
en de geboden tien, 
dan deze ene naam; 
die naam is alle nachten 
ons heimelijk verwachten, 
ons innerlijk geheim. 
 

  



3 De duisternis te boven 
al staat de nacht rondom, 
zijn allen die geloven 
dat Jezus is de zon. 
Zij kiemen uit zijn graf, 
zij bloeien uit zijn wonden, 
zij worden uitgezonden 
de nacht uit in de dag. 
 
4 Zij moeten met Hem lijden 
en met Hem levend zijn 
tot aan de laatste tijden 
dan staan zij in zijn tuin 
en heffen op hun hoofd 
als bloemen en als doden 
die uit de bodem komen 
en 't licht zien ongedoofd. 
 
5 Het licht van alle stralen 
komt uit zijn aangezicht. 
Zijn ster zal nooit meer dalen 
en met Hem opgericht 
verhogen zij de dag, 
verhogen zij het leven 
en roepen heil en zegen 
over de aarde af. 
 
Overweging 
 
  



Zingen: psalm 4 : 1 en 3 
 
1  Laat als ik roep mij op U hopen, 
o God van mijn gerechtigheid. 
Geef mij uw antwoord, doe mij open, 
die mij, als ik ben ingesloten, 
ruim baan maakt en mij weer bevrijdt. 
Hoe lang zult gij mij blijven smaden, 
gij groten, door de schijn bekoord? 
Weet toch: de Here slaat mij gade. 
Weet dat ik leef van zijn genade. 
Hij is het die mijn roepen hoort. 
 
3 Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 
 
Voorbeden en gezamenlijk Onze Vader 
 
Zingen Gezang 267 : 1 en 2 
 
1  Zalig, die in Christus sterven, 
de doden, die de hemel erven, 
voor wie Hij woning heeft bereid. 
Na de nacht van strijd en zorgen 
aanschouwen zij de eeuw'ge morgen, 
ontwakend tot onsterf'lijkheid. 
Van moeiten rusten zij. 
Hun lijden is voorbij. / Halleluja, 
bij 's Vaders troon 
wacht hen de Zoon 
hun werken volgen hen als loon. 



 
2 Zalig zijn de ontslapen vromen 
voor ons te vroeg aan de aard ontnomen, 
maar die door God te goeder uur, 
aan het einde van hun dagen 
het Vaderhuis zijn ingedragen 
als rijpe schoven in de schuur. 
Zij leven bij de Heer 
en zondigen niet meer. / Halleluja! 
't Is al volbracht, 
geen rouw of nacht 
heeft in Gods Koninkrijk meer macht. 
 
Zegen  
 
Bij het uitdragen van Hebeltje Bruining-Jongsma speelt de 
organist. 
 
“Eens als de bazuinen klinken” 
 
De teraardebestelling is op het kerkhof van de kerk van Midlum. 
 
  



Bij het graf wordt uitgesproken: 
 
De apostolische geloofsbelijdenis en het Onze Vader: 
 
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 
gemeen-schap der heiligen; 
vergeving van de zonden; 
opstanding van het vlees; 
en een eeuwig leven. Amen. 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde 
zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid! 
Amen. 



 
Na afloop van de plechtigheid is er in de Haven nog gelegenheid 
voor koffie, thee en een broodje.  


