
                                                    

 

Liturgie 

 

voor de dankdienst voorafgaand  

aan de begrafenis van 

 

Danemina Maria Jacoba Verhagen-van Donk 

Riet 

 

 

Alphen aan den Rijn     Moerkapelle 

        25 juni 1935                     8 oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op woensdag 14 oktober 2020 

 

in de Nieuwe Kerk 

 

te Nieuwerkerk aan den IJssel 

 

 

 

 

voorganger: dhr. H. Kamminga 

 

organist/pianist: Stefan Prins 

 



 

Woord van welkom door de uitvaartleider 

 

Orgelspel bij het binnendragen: ‘Aanschouw het Lam van God’ 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet  

 

Zingen in het hart onder orgelspel: Psalm 52 vers 7 
 

7. Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 

omdat Gij ’t hebt gedaan. 

’k Verwacht Uw trouwe hulp van boven; 

Uw waarheid zal bestaan; 

Uw Naam is voor 't oprecht gemoed 

van al Uw gunstvolk goed. 

 

Gebed 

 

Persoonlijke woorden door Arien Verhagen 

 

Zingen in het hart onder orgelspel: Psalm 73 vers 12 en 13  
 

12. ’k Zal dan gedurig bij U zijn 

in al mijn noden, angst en pijn, 

U al mijn liefde waardig schatten, 

wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten! 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn heil, mijn Toeverlaat, 

en mij, hiertoe door U bereid, 

opnemen in Uw heerlijkheid. 

 

13. Wien heb ik nevens U omhoog, 

wat zou mijn hart, wat zou mijn oog 

op aarde nevens U toch lusten? 

Niets is er, waar ik in kan rusten. 

Bezwijkt dan ooit in bitt’re smart 

of bangen nood mijn vlees en hart, 

zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 

mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

 

Lezing: Zondag 1, vraag en antwoord 1 en 2  
 

Wat is jouw enige houvast, voor altijd? 

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? 

Dat ik voor altijd en helemaal met lichaam en ziel het eigendom van de Heere 

Jezus ben en niet meer voor mijzelf leef. Mijn trouwe Zaligmaker heeft met Zijn 

kostbaar bloed voor al mijn zonden volledig betaald. En Hij heeft mij uit de macht 

van de duivel verlost. Mijn hemelse Vader zorgt elke dag zo goed voor mij, dat 

geen haar van mijn hoofd zal vallen als Hij dat niet wil. Zelfs alles wat ik meemaak, 

moet meewerken aan mijn zaligheid. Door de Heilige Geest verzekert Hij aan mij 

dat ik eeuwig bij Hem mag leven en Hij zorgt ervoor dat ik nu graag voor Hem wil 

leven. 

 

 



 

Wat moet je weten zodat je met deze houvast gelukkig kunt leven en sterven? 

Drie dingen: 

1. Beseffen hoe groot mijn zonden zijn en hoe ellendig ik ben zonder God. 

2. Hoe ik van al mijn zonden verlost kan worden.  

3. Hoe ik God voor die verlossing moet danken. 

 

Zingen in het hart onder pianospel: Psalm 89 vers 1  
 

1. ’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên, 

Uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reên. 

Ik weet hoe ’t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen 

naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 

zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 

zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken. 

 

Bijbellezing: Romeinen 5 vers 1 tot en met 5 
 

1
 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere 

Jezus Christus. 
2
 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof 

tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van 

God. 
3
 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij 

weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 
4
 en de volharding onder-

vinding en de ondervinding hoop. 
5
 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde 

van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. 

 

Bijbellezing: Hebreeën 6 vers 18b tot en met 20 
 

18b
 wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, 

vast te houden. 
19

 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en 

onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. 

20
 Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de 

ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. 

 

Zingen in het hart onder pianospel: Psalm 79 vers 4 en 7 

 

4. Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven; 

Onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven; 

Waak op, o God, en wil van verder lijden 

ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 

Help ons, barmhartig HEER, 

Uw groten Naam ter eer; 

Uw trouw koom’ ons te stade; 

Verzoen de zware schuld, 

die ons met schrik vervult; 

Bewijs ons eens genade. 

 

 



 

7. Zo zullen wij de schapen Uwer weiden, 

in eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden. 

En zingen van geslachten tot geslachten 

Uw trouw, Uw roem, Uw onverwin’bre krachten. 

 

Overdenking   

 

Zingen in het hart onder orgelspel: Gezang 149 vers 1, 2 en 3 
 

1. Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart ten allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid! 

 

2. Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 

looft uw liefd' en zingt ervan! 

Alle eng'len, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 

"Heilig, heilig, heilig" toe! 

 

3. Heer, ontferm U over ons, 

open uwe Vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen! 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan 

laat ons niet verloren gaan! 

 

Dankgebed 

 

Zegen 

 

Orgelspel bij het uitdragen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ 

 

Tijdens het uitleidend orgelspel wordt Riet Verhagen-van Donk de kerkzaal uitgedragen. 

Arien, Therese en hun kinderen sluiten hierbij direct aan.  

 

Aan de overige familieleden en belangstellenden wordt verzocht nog even te  

wachten totdat de uitvaartleider aangeeft dat ook zij de kerkzaal kunnen verlaten.  

 

Daarna kunt u ons vooruitgaan naar begraafplaats Essehof,  

Kerkhofpad 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel.   


