LITURGIE
van de dankdienst voor het leven
voorafgaand aan de begrafenis van

Cock van Holten
25 december 1931

29 juli 2022

op donderdag 4 augustus om 11.00 uur
in de Grote- of Bartholomeüskerk
te Schoonhoven

Voorganger: ds. M.M.J. Verheuvel
Organist: André van Vliet

Intrede: ‘U zij de glorie, opgestane Heer’
Votum en groet
Woord van welkom
Zingen: Psalm 116 vers 1 en 4
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.
4. D’eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
‘k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel tot uwe ruste weder:
gij zijt verlost, God heeft u welgedaan!
Gedicht door Mieke
Tijdens dit gedicht steken klein- en achterkleinkinderen de kaarsen aan.
Gedachtenis door Marja
Zingen: Psalm 84 vers 6
6. Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,
is ’t allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad’ en ere geven.
Hij zal hun ’t goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in den dood,
die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER’, die op U bouwt
en zich geheel aan U vertrouwt!
Gebed
Schriftlezing: Psalm 133
1. Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders
ook eensgezind samenwonen. 2. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die
neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn
priesterkleed. 3. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen
van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.

Zingen: ‘‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’
1. ’k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied;
Het zonlicht moge nederdalen,
Maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met Uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde Bron van zegeningen:
Zulk een ontfermer waart Gij mij.
3. Ik weet, aan Wie ik mij vertrouwe,
Al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots, waar op ik bouwe:
Hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan den avond van mijn leven
Breng ik, van zorg en strijden moe,
Voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

2. Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
Uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
Nabij in elke moeilijkheid.
Deez’ avond roept mij na mijn zorgen,
Tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van den vroegen
morgen zijt
Gij mijn heil en hulp geweest

Overdenking
Zingen: ‘Welk een vriend is onze Jezus’
1. Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neêr,
Juist omdat wij ’t al niet brengen
In ’t gebed tot onzen Heer.
3. Zijn wij zwak, belast, beladen,
En ter neêr gedrukt door zorg!
Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot den Heer,
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
Dankgebed en voorbede

2. Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in ’t strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
Dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing,
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.

Woorden van uitgeleide
Mededeling door begrafenisondernemer
Zingen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van leven
Door de gouden godsstad vloeit.
Refrein:

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
Refrein:

4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Refrein:

------------

Op de begraafplaats

------------

Apostolische Geloofsbelijdenis
Begrafenis
Onze Vader (gezamenlijk)
Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Zending en zegen
Slotwoorden door begrafenisondernemer

