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Dankdienst voor het leven van 

 

Johannes Adrianus Op den Camp 

 

23 juni 1921 – 17 juni 2021 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergsingelkerk 

Gereformeerde Kerk te Rotterdam 

Dinsdag 22 juni 2021  

Voorganger: Lydia Roosendaal 

Organist: Johan den Hoedt 
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Muziek  

Aria ‘schlummert ein, ihr matten augen’  

uit de cantate ‘Ich habe genug’ (BWV 82) van J.S. Bach  

Woord van welkom 

Bemoediging  

Onze hulp en verwachting is van de Eeuwige  

Die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw houdt tot in eeuwigheid 

en niet loslaat wat zijn hand aan ons begon 

Amen 

Gebed 

Aanvangspsalm 121: 1 en 4 (cantorij) 

Schriftlezing: psalm 121, (in de vertaling van Gerard Swüste) 

 

1 een bedevaartslied van David. 

 

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen: 

waar is hulp voor mij? 

2 Mijn hulp komt van de LEVENDE 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

3 Nooit laat hij toe dat je voet wankelt, 

nooit verslapt de aandacht van je behoeder! 

4 Zijn aandacht verslapt niet, hij valt niet in slaap, 

de behoeder van Israël. 

5 De LEVENDE is je behoeder, 

de LEVENDE is je schaduw 

aan je rechterhand. 

6 Overdag steekt de zon je niet, 

’s nachts de maan niet. 

7 De LEVENDE behoedt je voor al wat kwaad is, 

behoedt je leven. 

8 De LEVENDE behoedt je uitgaan en thuiskomen, 

van nu af voor altijd. 

 

Psalm 43: 3 (Oude berijming) (cantorij) 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn’ God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

Ten roem van zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig’ ongeneugt, 

Mij eindeloos verheugt. 
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Woorden van gedenken  

uitgesproken door dochter Thea 

Schriftlezing: Romeinen 8: 38-39 

38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden 
noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 

Lied: ‘k Stel mijn vertrouwen (cantorij) 

‘k Stel mijn vertrouwen 

op de Heer, mijn God. 

Want in zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 

zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 

Hij is mij steeds nabij. 

Woorden van gedenken  

uitgesproken door schoonzoon Eize 

Overdenking 

Psalm 84: 1 (cantorij) 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader (gesproken) 

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 den boze.  

Want van U is het Koninkrijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid  

in eeuwigheid.  

Amen. 
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Woord ten uitgeleide 

Slotlied 416: 1 (gemeente) -2 (cantorij) -3 (gemeente) 

Zegen 

 

Muziek Orgelspel ‘A toi la gloire’  

 

 

Op Crooswijk 

 

Woord ten afscheid 

Dankwoord 

 

 


