Egbert Stoffer
* Kampen, 14 mei 1929

† Kampen, 19 juni 2021

Liturgie bij de afscheidsdienst van

Egbert Stoffer
op donderdag 24 juni 2021 om 13.00 uur
in de Dorpskerk van IJsselmuiden
Voorganger: ds. J.A. van der Velden
Organist: dhr. T. Snoeijer

Orgelspel voorafgaand aan de dienst:
-

Psalm 118
Neem Heer mijn beide handen (zangbundel Joh. De Heer 925)
Hoe groot zijt Gij (Opwekking 407)

Tijdens het binnendragen van de kist hoort u een uitvoering van
Finlandia van Jean Sibelius

-

Votum en groet

-

Zingen: De dag door Uwe gunst ontvangen
(uit: op Toonhoogte 2015 lied 147)
De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

-

Familiewoord door dochters en kleinkinderen

-

Gebed

-

Schriftlezing: 2 Korinthe 12

Opgenomen in het paradijs
Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen
op verschijningen en openbaringen van de Heere.
2 Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het
in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet
ik niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd
opgenomen.
3 En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het
lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het –
4 dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke
woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te
spreken.
5 Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet
anders roemen dan in mijn zwakheden.
6 Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn; ik
zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van,
opdat niemand méér van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van
mij hoort.
1

Een doorn in het vlees
En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de
openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees
gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan,
opdat ik mij niet zou verheffen.
8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg
zou gaan.
9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg,
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik
veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van
Christus in mij komt wonen.
10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke
behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om
Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.
7

-

Zingen: Hoe groot zijt Gij
(uit: op Toonhoogte 2015 lied 334)
O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

-

Meditatie: 2 Korinthe 12:9
Thema: Mijn genade is u genoeg

-

Zingen: Ik bouw op U
(uit: Opwekking lied 124)
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

-

Dankgebed

-

Zingen: Ga met God
(uit: Liedboek 416)
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

-

Zegen

-

Orgelspel

