
 

Liturgie 
 

 

voor de dankdienst voor het leven van 

 

Everdina Martina van Veen-Versteeg 
~ Eefje ~ 

 

25 - 12 - 1942                                        14 - 04 - 2020 

 

 

 

De dankdienst wordt gehouden op zaterdag 18 april 2020 

om 10.30 uur in de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Voorganger: 

ds. Diemer de Jong 

 

Organist: 

Evert van de Veen 

 



Orgelspel voor aanvang van de dienst: ‘Neem, Heer, mijn beide handen’ 

 

Neem, Heer, mijn beide handen 

en leid uw kind, 

tot ik aan d’eeuw’ge stranden  

de ruste vind! 

Te zwaar valt m’elke schrede, 

als ’k U verlaat. 

O, neem mij met U mede, 

daar waar Gij gaat! 

 

O, doe genaad’ ervaren 

`aan ’t bevend hart, 

en breng het tot bedaren 

bij vreugd en smart! 

Laat m’ aan uw voeten rusten, 

mij, hulp’loos kind, 

vertrouwen en berusten, 

voor d’uitkomst blind! 

En blijft m’ook soms verborgen 

uw grote macht, 

Gij voert mij tot de morgen 

ook door de nacht. 

Neem dan mijn beide handen 

en leid uw kind, 

tot ik aan d’eeuwige stranden 

de ruste vind! 

 

 

Binnenkomst familie Van Veen 

 

Welkom 

 

De paaskaars wordt aangestoken door Sigrid 

 

Zingen: ‘’k Stel mijn vertrouw op de Heer, mijn God (Hemelhoog 338) 

 

‘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. 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

 



Lied: Als het leven soms pijn doet 

(Anneke piano, Rob cajon, Bert en Dianne zang) 

 

Als het leven soms pijn doet 

en de storm gaat tekeer, 

in een tijd van moeite en verdriet. 

Alsof de zon niet meer opkomt 

en het altijd donker blijft 

en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. 

 

Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, 

laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat 

en dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft, 

dat ik zal zien als ik terugkijk, dat U mij gedragen heeft. 

 

Als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pijn, 

met mijn angst en onveiligheid, 

dan lijkt de hemel soms van koper, 

geen gebed komt er doorheen 

en ik verstik in onzekerheid. 

 

Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, 

laat me merken laat me voelen dat U werkelijk bestaat 

en dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft, 

dat ik zal zien als ik terugkijk, dat U mij gedragen heeft. 

 

Heer wilt U mij helpen, 

als ik moe ben of verward, 

dat het geloof in mijn verstand 

ook zal leven in mijn hart 

 

Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, 

laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat 

en dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft, 

dat ik zal zien als ik terugkijk, dat U mij gedragen heeft. (2x) 

 

Gebed 

 



Zingen: ‘Mijn Jezus, ik houd van U’ (EL 371: 2 en 4) 

 

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. 

 

Persoonlijke woorden (van herinnering en verbondenheid) 

(door Margriet, Imke, Ilse en Wiebe) 

 

Luisterlied: Hier, Miss Montreal 

 

We lezen uit de Bijbel: Matteüs 28: 16- 20 en Openbaring 1: 8  

(door Maarten en Dieke) 

 
16En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen 

ontboden had. 17En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar 

sommigen twijfelden. 18En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: 

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19Ga dan heen, onderwijs 

al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en 

van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te 

nemen. 20En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Amen. 

 
8‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was 

en die komt, de Almachtige.’ 

 

Orgelspel en zingen: ‘Er is een God die hoort’  

 

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 

er is een God, er is een God. 

Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, 

er is een God die hoort. 



Ga steeds naar hem om hulp en om raad, 

wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. 

Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord, 

er is een God die hoort. 

 

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal, 

Heer van het al, Heer van het al. 

Hij droeg vernedering, smaad zonder tal, 

heerser van ’t gans heelal. 

Want onze Schepper, koning der aard’, 

heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. 

Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort, 

hij is de God die hoort. 

 

Van oost tot west, van zuid tot noord, 

mens, zegt het voort, mens zegt het voort. 

Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, 

mensenkind, zegt het voort. 

Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, 

maar zoek het heil bij Jezus alleen. 

Dat al uw hoop op hem is gericht, 

Jezus is ’t eeuwig licht. 

 

Overdenking  

 

Zingen: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’ (NL 512: 1, 6 en 7) 

 

O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 

 

O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 

als ik van alles scheiden moet 

gaat nog die naam mij voor. 

 



O naam, eeuwige ademtocht, 

een sterveling ben ik, 

als eens mijn eigen adem stokt 

dan draagt mij uw muziek. 

 

Dankwoord door Hennie 

 

Dankgebed en voorbede 

 

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

 

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: 

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   

 

Onder de klanken van ‘Dierb’re Heiland, mijn Verlosser’ zal Eefje worden 

uitgedragen om begraven te worden op begraafplaats ‘Diepenbosch’.  

 

Dierb're Heiland, mijn Verlosser 

‘k Ben de Uwe, Godd’lijk Lam! 

In Uw bloed ben ik gereinigd, 

lof en ere zij het Lam. 

  

Lof en ere, halleluja! 

Lof en ere zij het Lam! 



In Uw bloed ben ik gereinigd, 

lof en ere zij het Lam! 

 

'k Leef nu slechts in stil vertrouwen, 

want Uw bloed neemt weg mijn smart. 

'k Vind mijn kracht nu in de heilbron, 

vloeiend uit mijns Heilands hart 

 

Lof en ere, halleluja! 

Lof en ere zij het Lam! 

In Uw bloed ben ik gereinigd, 

lof en ere zij het Lam! 

 

Aan Uw dienst gewijd voor eeuwig, 

leef en sterf ik aan Uw zij. 

Tot Uw eer zal 'k steeds betuigen 

Uw genade, rijk en vrij. 

 

Lof en ere, halleluja! 

Lof en ere zij het Lam! 

In Uw bloed ben ik gereinigd, 

lof en ere zij het Lam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


