
 

 

    Dankdienst voor het leven van… 

Hendrikus Haan 
– Henk ǀ Rieks – 

 

Winschoten, 28 mei 1939      Zwolle, 6 januari 2023 

 

Vrijdag 13 januari 2023 

 

Voorganger: ds. Cor Baljeu 

Organist: Bert Koerselman  

 

Bij binnenkomst 
Claudia de Breij 

➢ Mag ik dan bij jou? 

Groet 

Bemoediging  

Inleidende woorden  

Kaarsen 
Lied 598 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft (2x). 

Gebed  
 

Lied 377 vers 1, 4 en 7 
1. 

Zoals ik ben, kom ik nabij 

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf U gaf voor mij. 

O Lam van God, ik kom. 

 

4. 

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 

O Lam van God ik kom. 

 

7. 

Zoals ik ben: dat ik uw naam 

nu al, met alle heiligen saam, 

en eens ook voor uw troon beaam - 

o Lam van God, ik kom. 

 

Gedachtenis 



 

 

Lied 886: 1  

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe 

U alleen doorgrondt mijn hart 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen 

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe 

Gebed bij opening van de Schrift 

1 Samuel 23, 14 – 18  
14David en zijn mannen verschansten zich in rotsholen in de met kloven doorsneden woestenij 

ten oosten van Zif. Saul stuurde elke dag verkenners uit om David op te sporen, maar God 

leverde hem niet aan hem uit. 15David, die in Choresa zat, in de woestijn van Zif, merkte wel 

dat Saul het nog steeds op zijn leven gemunt had. 16Sauls zoon Jonatan zocht David in 

Choresa op om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. 17‘Je hoeft niet bang 

te zijn,’ zei hij, ‘mijn vader Saul zal je niet te pakken krijgen. Jij zult koning van Israël 

worden en ik zal je tweede man zijn. En dat weet mijn vader zelf ook.’ 18Nadat ze samen ten 

overstaan van de HEER hun vriendschapsverbond hadden bevestigd, ging Jonatan terug 

naar huis; David bleef in Choresa. 

 

Lied 793: 1 en 3 

1. 

Bron van liefde, licht en leven,  

voor elkaar zijn wij gemaakt  

door uw hand elkaar gegeven,  

door uw vinger aangeraakt. 

Laat ons op uw toekomst hopen,  

gaandeweg U tegemoet;  

dat wij samen lachend lopen  

in uw grote bruiloftsstoet.  

 

3. 

Bron van liefde, licht en leven,  

laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven,  

liefde maakt van water wijn.  

Dat wij dan elkaar beminnen 

zó dat zelfs de dood niet scheidt;  

niets kan liefde overwinnen –  

liefde heeft de eeuwigheid.  

Psalm 139, 1 – 6   
1Voor de koorleider. Van David, een psalm. 

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 
2U weet het als ik zit of sta, 

U doorziet van verre mijn gedachten. 
3Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 

met al mijn wegen bent U vertrouwd. 



 

 

 
4Geen woord ligt op mijn tong, 

of U, HEER, kent het ten volle. 
5U omsluit mij, van achter en van voren, 

U legt uw hand op mij. 
6Wonderlijk zoals U mij kent, 

het gaat mijn begrip te boven. 

 
Psalm 139: 1 
1. 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen. 

 

Verkondiging 
 

Lied 1005: 1, 2 en 4 

1.  

Zoekend naar licht, hier in het duister,  

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  

schijn in de donk’re nacht. 

 

Refrein:  

Christus, ons licht,  

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht,  

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

2. 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  

zoekend naar hoop, troost in uw woord 

spreek door ons heen tot de verdrukten,  

zo wordt uw stem verhoord. 

 

Refrein: Christus, ons licht… 

 

4. 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons uw huis van levende stenen, 

Schuilplaats door U gebouwd. 

 

Refrein: Christus, ons licht… 



 

 

Witte steen  
Gezang 487: 1 en 3 
1. 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht, 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht 

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
3. 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 

zo zult Gij uw beminden overkomen. 

Gebeden  
 

Lied 416: 1, 2, 3 en 4 

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.  

 

2. 

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. 

 

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. 

 

Uitgeleide 

 

Trijntje Oosterhuis 
➢ De steppe zal bloeien… 

 



 

 

Neemt u de liturgie mee naar het graf? 

Bij het graf 
Onze Vader 

Onze Vader laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid.  

Amen.  

Zegen  


