
LITURGIE

voor de dankdienst 

voor het leven 

van

Gerrit Hol

27.02.1937            |          05.02.2022

Datum:  vrijdag 11 februari 2022
Locatie:  Hervormde Kerk te Otterlo
Voorganger: ds. P.B. Verspuij
Organist: de heer H. Stolk



Inleidend orgelspel: ‘Abba Vader’

Gedicht: door Francien

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 43 vers 3 en 4
 3. Zend, Heer’, Uw licht en waarheid neder,
    En breng mij, door dien glans geleid,
     Tot Uw gewijde tente weder;
     Dan klimt mijn bange ziel gereder
     Ten berge van Uw heiligheid,
     Waar mij Uw gunst verbeidt.

 4. 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.

Gebed

Zingen: Psalm 116 vers 1
 1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER’
     Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
     Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
     Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Schriftlezing: Johannes 14 vers 1 - 6
1   Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
2   In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u  
 gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. 
3   En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo  
 kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben. 
4   En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij. 
5   Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet waar Gij heengaat, en hoe  
 kunnen wij den weg weten? 
6   Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. 
 Niemand komt tot den Vader dan door Mij. 



Zingen: Psalm 42 vers 3, 4 en 5
 3. O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
    Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
    Voed het oud vertrouwen weder;
    Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
    Want Gods goedheid zal uw druk
    Eens verwiss’len in geluk.
    Hoop op God; sla ‘t oog naar boven;
    Want ik zal Zijn Naam nog loven. 
  
    4. ‘k Denk aan U, o God, in ‘t klagen,
    Uit de landstreek der Jordaan;
    Van mijn leed doe ‘k Hermon wagen;
    ‘k Roep van ‘t klein gebergt’ U aan.
    ‘k Zucht daar kolk en afgrond loeit,
    Daar ‘t gedruis der waat’ren groeit,
    Daar Uw golven, daar Uw baren
    Mijn benauwde ziel vervaren. 
  
    5. Maar de HEER’ zal uitkomst geven,
    Hij, Die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
    ‘k Zal in dit vertrouwen leven,
    En dat melden in mijn lied.
    ‘k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht,
    Zingen, daar ik Hem verwacht,
    En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
    Tot den God mijns levens heffen. 

Verkondiging

Zingen: Psalm 84 vers 2
 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer’!
     De zwaluw legt haar jonkskens neer
     In ‘t kunstig nest, bij Uw altaren;
     Bij U, mijn Koning en mijn God,
     Verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
     Geduchte HEER’ der legerscharen!
     Welzalig hij die bij U woont,
     Gestaag U prijst en eerbied toont. 

Gebed



Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
 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.
    In Zijn liefde je bewaren.
    In de dood je leven sparen.
    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

Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’
 1. Wat de toekomst brengen moge, 2. Heer’, ik wil Uw liefde loven;
 mij geleidt des Heeren hand;  al begrijpt mijn ziel U niet.
 moedig sla ik dus de ogen  Zalig hij, die durft geloven,
 naar het onbekende land.  ook wanneer het oog niet ziet.
 Leer mij volgen zonder vragen; Schijnen mij Uw wegen duister,
 Vader, wat Gij doet is goed!  zie, ik vraag U niet: waarom?
 Leer mij slechts het heden dragen Eenmaal zie ik al Uw luister,
 met een rustig kalmen moed.  als ik in Uw hemel kom. 

 3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 4. Waar de weg mij brengen moge, 
 zo ik mocht, ik durfde niet.  aan des Vaders trouwe hand
 Ach, hoe zou ik mij vergissen, loop ik met gesloten ogen
 als Gij mij de keuze liet!  naar het onbekende land.
 Wil mij als een kind behand’len,
 dat alleen de weg niet vindt:
 neem mijn hand in Uwe handen
 en geleid mij als een kind.

Uitleidend orgelspel: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’


