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Liturgie 
voor de afscheidsdienst van 
 

Derkje Penninkhof - Groothedde 
 
 
 
 

op donderdag 30 april 2020 
in kerkelijk centrum ‘De Hoeksteen’ te IJsselmuiden 
 
voorganger: ds. A.H. van Veluw 
organist: Gerwin van der Plaats 
 
 
 



Orgelspel 

 
Welkom 

 
Stil gebed 

 
Bemoediging en Groet 

 
Zingen    Mijn Jezus, ik houd van U : 1, 2 en 4 
 

Mijn Jezus, ik houd van U, 
ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 

Mijn Jezus, ik houd van U, 
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 

Als ik in uw glorie, 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij voor U, 
in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
 



In herinnering    door Willie 

 
Zingen    Heer, ik kom tot U : 1, 2 en 4 
 

Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
 

Met Uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 

Jezus, op Uw Woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

 
Gebed 

 
Schriftlezingen    uit de Nieuwe Bijbel Vertaling 
 

Romeinen 8 : 31 - 39 
31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan 
dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar 
hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles 
schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen 
vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer 
nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.  
35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende  
of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat 
geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als 
schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij 
hem die ons heeft liefgehad. 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. 



Johannes 3 : 16 
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft 
gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft. 
 
Openbaring 21 : 1 - 5 
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel 
en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik 
de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God 
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar 
man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die 
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal 
alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, 
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: 
‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’  

 
Zingen    Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw : 1, 2 en 5 
 

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder water en zonder brood. 
 

Refrein: 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
 

Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen. 
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. 
Refrein 
 

Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. 
Refrein 

 
Verkondiging 
 
 
 
 



Zingen    Genade zo oneindig groot : 1 - 4 
 

Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die ’t niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
 

Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 
 

Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 

Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

 
Danken en met en voor elkaar bidden 

 
Zingen    Psalm 134 : 3 
 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 

 
Heenzending en Zegen 

 
Uitdragen onder orgelspel    Lichtstad met uw paar’len poorten 


