
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn.

Psalm 27:1

Liturgie

voor de dankdienst voor het leven van

Hendrina Blokhuis - Beukers
4 april 1934 - 21 september 2022

Deze aquarel is gemaakt door
Hendrina Blokhuis - Beukers

Liturgie

Hendrina Blokhuis - Beukers
4 april 1934 - 21 september 2022

27 september om 14:00 uur
Noorderkerk, Spakenburg

dankdienst voor het leven van



Overdenking: Peter van der Horst
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Op de begraafplaats Memento Mori zingen we:

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer weer

Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af
Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meerU zij de victorie, nu en immer meer

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer

Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
En zegt telkens kere, Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeftZou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn.

Psalm 27:1      

Groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



Inleidend orgelspel: “Jesu, joy of man’s desiring” (J.S. Bach)

Welkomstwoord door Roel

Zingen: “Samen in de naam van Jezus”

 Samen in de naam van Jezus
	 heffen	wij	een	loflied	aan,
 want de Geest spreekt alle talen
 en doet ons elkaar verstaan.
	 Samen	bidden,	samen	zoeken
 naar het plan van onze Heer.
	 Samen	zingen	en	getuigen,
 samen leven tot Zijn eer.

 Heel de wereld moet het weten
 dat God niet veranderd is.
 En Zijn liefde als een lichtstraal
 doordringt in de duisternis.
 ‘t Werk van God is niet te keren
	 omdat	Hij	erover	waakt,
 en de Geest doorbreekt de grenzen
 die door mensen zijn gemaakt.
 
	 Prijs	de	Heer,	de	weg	is	open
	 naar	de	Vader,	naar	elkaar.
	 Jezus	Christus,	Triomfator,
	 mijn	Verlosser,	Middelaar.
	 Vader,	met	geheven	handen
 breng ik U mijn dank en eer.
 ‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
 Jezus Christus is de Heer!

Bijdrage door Tina



We luisteren naar: “How beautiful are the feet” (Messiah, G.F. Handel), 
zang: Herma

Romeinen 10:15

How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and 
bring glad tidings of good things.

Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het evangelie van de vrede 
prediken en de blijde boodschap verkondigen.

Bijdrage door Hanne

Zingen: “Dank U voor deze nieuwe morgen”

	 Dank	U	voor	deze	nieuwe	morgen,
 dank U voor elke nieuwe dag.
 Dank U dat ik met al mijn zorgen
 bij U komen mag.

	 Dank	U	voor	alle	goede	vrienden,
	 dank	U,	o	God	voor	al	wat	leeft,
 dank U voor wat ik niet verdiende:
 dat U mij vergeeft.

	 Dank	U	voor	alle	bloemengeuren,
	 dank	U	voor	ieder	klein	geluk,
	 dank	U	voor	alle	held’re	kleuren,
 dank U voor muziek.

	 Dank	U	dat	U	in	moeilijkheden,
	 dank	U	dat	U	in	pijn	en	strijd,
 dank U dat U in alle tijden
 toch steeds bij ons zijt.



Gebed door Peter van der Horst

Schriftlezing door Jeroen: Psalm 27:1 t/m 5

1 Van David.
De	HEER	is	mijn	licht,	mijn	behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij	de	HEER	is	mijn	leven	veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af
om	mij	levend	te	verslinden,
mijn	vijanden	belaagden	mij,
maar	zij	struikelden,	zij	vielen.
3	Al	trok	een	leger	tegen	mij	op,
mijn	hart	zou	onbevreesd	zijn,
al	woedde	er	een	oorlog	tegen	mij,
nog zou ik mij veilig weten.
4	Ik	vraag	aan	de	HEER	één	ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle	dagen	van	mijn	leven,
om	de	liefde	van	de	HEER	te	aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op	de	dag	van	het	kwaad,
hij	verbergt	mij	veilig	in	zijn	tent,
hij tilt mij hoog op een rots.

Tekst voor de overdenking: Psalm 27:1

De	HEER	is	mijn	licht,	mijn	behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij	de	HEER	is	mijn	leven	veilig,
voor wie zou ik bang zijn?



.

Zingen: Psalm 90:1 en 2

	 Gij	zijt	geweest,	o	Heer,	en	Gij	zult	wezen
 de zekerheid van allen die U vrezen.
	 Geslachten	gaan,	geslachten	zullen	komen:
 wij zijn in uw ontferming opgenomen.
 Wij mogen bouwen op de vaste grond
 van uw beloften en van uw verbond.

	 Nog	eer	de	bergen	uit	de	baaierd	stegen,
	 de	aarde	en	de	zee	gestalte	kregen,
 nog eer uw scheppend woord aan alle leven
	 een	wereld	om	te	wonen	heeft	gegeven,
	 God,	zijt	Gij	God,	dezelfde	die	Gij	zijt,
 van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

Overdenking door Peter van der Horst

Zingen: “Groot is uw trouw, o Heer”

	 Groot	is	uw	trouw,	o	Heer,	mijn	God	en	Vader.
 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
	 Ben	ik	ontrouw,	Gij	blijft	immer	dezelfde
	 die	Gij	steeds	waart,	dat	bewijst	Gij	ook	nu.
  
 Refrein:
	 Groot	is	uw	trouw,	o	Heer,	Groot	is	uw	trouw,	o	Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
	 Al	wat	ik	nodig	had,	hebt	Gij	gegeven.
	 Groot	is	uw	trouw,	o	Heer,	aan	mij	betoond.

	 Gij	geeft	ons	vrede,	vergeving	van	zonden,
	 en	uw	nabijheid,	die	sterkt	en	die	leidt:
	 Kracht	voor	vandaag,	blijde	hoop	voor	de	toekomst.
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (Refrein)



Dankgebed door Rutger

Zingen: “Lichtstad met uw paarlen poorten”

	 Lichtstad	met	uw	paarlen	poorten,	
	 wond’re	stad,	zo	hoog	gebouwd,	
 nimmer heeft men op deze aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

 Refrein: 
	 Daar	zal	ik	mijn	Heer	ontmoeten,	
	 luist’ren	naar	zijn	liefdesstem,	
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 
 
	 Heilig	oord	vol	licht	en	glorie,	
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit.

 Refrein: 
	 Daar	zal	ik	mijn	Heer	ontmoeten,	
	 luist’ren	naar	zijn	liefdesstem,	
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 

Gedicht door Arina

Dankwoord door Adri



Zingen: “Op die dag”

(Herma)	 Eenmaal	maakt	U	alles	weer	nieuw,	Jezus.
	 Eenmaal	heelt	U	iedere	wond,
 heel de oude wereld verdwijnt;
 de pijn voorbij.

(Herma)	 Eenmaal	maakt	U	alles	volmaakt,	Jezus.
	 Eenmaal	zal	het	duidelijk	zijn,
 alle zorg en wanhoop verdwijnt;
 de angst voorbij.

(Allen) Refrein:
	 Op	die	dag,	in	de	hemel,	
	 wat	een	dag,	wat	een	vreugde	zal	dat	zijn,
 dan zijn wij bij Jezus
 en klinkt het overwinningslied.

(Herma)	 Eenmaal,	oog	in	oog	met	de	Heer	Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
	 En	U	maakt	ons	anders	en	nieuw,
 op die dag.

(Herma)	 Eenmaal	zijn	we	werkelijk	vrij,	Jezus.
	 Eenmaal	is	het	vechten	voorbij,
	 dan	zien	we	uw	macht	en	uw	pracht,
 op die dag. (Refrein)

(Allen)	 Eenmaal,	oog	in	oog	met	de	Heer	Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw.
	 Ja,	U	maakt	ons	anders	en	nieuw.
 U maakt ons anders en nieuw
 op die dag. (Refrein)

 En klinkt het overwinningslied.



Tijdens uitgeleide zingt Herma: 
“I know that my Redeemer liveth” uit The Messiah, 

Job 19:25 en 26
I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day 
upon the earth.
And though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. For 
now is Christ risen from the dead, the first fruits of them that sleep.

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij zal verschijnen op aarde op de 
dag des oordeels. 
Al doorknagen wormen mijn vlees, toch zal mijn lichaam God 
aanschouwen. Want nu is Christus opgestaan uit de dood, als eerste 
van hen die ontslapen zijn.

Uitleidend orgelspel: “And the glory of the Lord” uit The Messiah

Jes. 40:5
And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it 
together, for the mouth of the Lord hath spoken it.
En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren en door alle volken 
aanschouwd worden, want God heeft het gezegd.

Overdenking: Peter van der Horst
Zang: Herma van de Coterlet

Orgel: Stefan Heinen



Op de begraafplaats:

We bidden het “Onze Vader”

 
Onze	Vader	die	in	de	hemelen	zijt,

Uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome

Uw	wil	geschiede,	gelijk	in	de	hemel	alzo	ook	op	de	aarde.
Geef	ons	heden	ons	dagelijks	brood,

en	vergeef	ons	onze	schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En	leidt	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.



We zingen: “U zij de glorie”

 
U	zij	de	glorie,	opgestane	Heer

U	zij	de	victorie,	nu	en	immer	weer
Uit	een	blinkend	stromen,	daalde	d’engel	af

Heeft	de	steen	genomen,	van	‘t	verwonnen	graf
U	zij	de	glorie,	opgestane	Heer

U	zij	de	victorie,	nu	en	immer	meer

Zie	hem	verschijnen,	Jezus,	onze	Heer
Hij	brengt	al	de	Zijnen,	in	Zijn	armen	weer

Weest	dan	volk	des	Heren,	blijde	en	welgezind
En	zegt	telkens	kere,	Christus	overwint!

U	zij	de	glorie,	opgestane	Heer
U	zij	de	victorie,	nu	en	immer	meer

Zou	ik	nog	vrezen,	nu	Hij	eeuwig	leeft
Die	mij	heeft	genezen,	die	mij	vrede	geeft
In	Zijn	goddelijk	wezen,	is	Zijn	glorie	groot
Niets	heb	ik	te	vrezen,	in	leven	en	in	dood

U	zij	de	glorie,	opgestane	Heer
U	zij	de	victorie,	nu	en	immer	meer
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