
 
 

   L i t u r g i e  
 
 

      bij de dankdienst   
 
 

        voor het leven van  
 
 

 Hendrik van der Kolk 
      

             * 21 september 1926                            † 7 april 2020  
 
 
 
 

   deze dienst wordt gehouden op  

  Stille Zaterdag 11 april 2020 om 13.00 uur  

    in ‘De Hoeksteen’ te IJsselmuiden 

 

 

   voorganger:      ds. A.H. van Veluw 

         organist:      Henk van der Weerd 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tijdens het binnendragen van dhr Van der Kolk, luisteren we naar 
orgelmuziek over:  
                                    ‘Blijf bij mij Heer’ 
 
Welkom  
 
Stil Gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen: Opwekking 58: 1, 2 en 3   ‘Vrede zij U’ 
 

1.Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
 
2.Blijf in mijn vrede, 
blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijf in mijn vrede, 
blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
 
3.Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 



 
‘In herinnering’ door de kinderen 
 
 

Gebed 
 
 

Schriftlezing:  Psalm 23 NBV 
 

1Een psalm van David. 
 

De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
 

2Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
3hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
 

4Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want u bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
 

5U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
u zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
 

6Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 

 
 
 
 



 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15 : 3 - 4  en  12 - 20  NBV 
 
3Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook 
weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de 
Schriften staat. 
 
12Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood 
is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet 
zullen opstaan? 13Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet 
opgewekt; 14en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging 
zonder inhoud en uw geloof zinloos. 15Dan blijkt dat wij als getuigen 
van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij 
Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, 
dan kan hij dat niet hebben gedaan. 16Wanneer de doden niet worden 
opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17Maar als Christus niet is 
opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw 
zonden 18en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. 
19Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de 
beklagenswaardigste mensen die er zijn. 
20Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de 
gestorvenen.  
 
 
Zingen: Psalm 23c: 1, 3 en 5  ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ 
 

1.Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom 
en niets dat mij ontbreekt. 
 
3.Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 

  
 
 



5.Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

 
 
Verkondiging 
 
 
Zingen lied 575: 1,2 en 6  ‘Jezus, leven van ons leven’ 
 

1.Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
2.Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
6.Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 



 
Gedicht:    ‘Handen’ 
 

Gelukkig is de mens die tot het einde 

Handen mag voelen die goed doen. 

De hand die met aandacht wast. 

De hand die met zorg aankleedt. 

De hand die met liefde kamt. 

De hand die met tact aanraakt. 

De hand die met het hart troost. 

Geen mens kan leven  

zonder die hand, 

die teder is, die behoedt, 

die beschermt en bemoediging uitstraalt. 

Tot het einde toe 

verlangt de mens naar die hand, 

totdat er die andere Hand  is, 

die alle wonden geneest, 

die alle pijn heelt, 

die alle tranen wist. 

 

Tot die tijd 

kunnen onze handen 

een voorproef zijn van DIE HANDEN 

en handen en voeten geven 

aan de liefde 

die onmisbaar is. 

 
 



 
Danken en met en voor elkaar bidden 
 
 

Dankwoord door de kinderen 
 
 

Zingen lied 416: 1, 3 en 4  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
 

1.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. 
 
3.Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4.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. 

 
 
Heenzending en Zegen 
 
 
Tijdens het uitdragen van dhr. Van der Kolk, luisteren we naar 
orgelmuziek over  
 
 

                      ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’  


