Liturgie
bij de dankdienst voorafgaand aan
de begrafenis van

Remmeltje Holtland - Brink
* IJsselmuiden,
15 april 1937

† Zwolle,
6 juni 2021

deze dienst wordt gehouden op
vrijdag 11 juni 2021 om 11.30 uur
in de ‘Dorpskerk’ te IJsselmuiden
voorganger:
organist:

ds. H. van der Velden
dhr. H. van der Weerd

Bij het binnendragen van Remmie Holtland, luisteren we naar
orgelmuziek over Psalm 42:
‘Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht’
Votum en groet:
Zingen Psalm 25: 2
HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
en waarheen G' Uw treden wendt,
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k blijf U al den dag verwachten.
Persoonlijke familiewoorden
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 14: 1 t/m 13
Verdraagzaamheid jegens de zwakken in het geloof.
1Neemt nu hem, die zwak is in het geloof, aan, maar niet tot
twistige samensprekingen.
2De een gelooft wel, dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet
moeskruiden.
3Die daar eet, verachte hem niet, die niet eet; en die niet eet,
oordele hem niet, die daar eet; want God heeft hem aangenomen.

4Wie zijt gij, die de huisknecht van een ander oordeelt? Hij staat,
of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal vastgesteld worden, want
God is machtig hem vast te stellen.
5De een acht wel de ene dag boven de andere dag; maar de ander
acht al de dagen gelijk. Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle
verzekerd.
6Die de dag waarneemt, die neemt hem waar de Heere; en die de
dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar de Heere. Die daar
eet, die eet zulks de Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die
eet zulks de Heere niet en hij dankt God.
7Want niemand van ons leeft zichzelf, en niemand sterft zichzelf.
8Want hetzij dat wij leven, wij leven de Heere, hetzij dat wij
sterven, wij sterven de Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat
wij sterven, wij zijn des Heeren.
9Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weer
levend geworden, opdat Hij beiden over doden en levenden
heersen zou.
10Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht
gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van
Christus gesteld worden.
11Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle
knie zich buigen, en alle tong zal God belijden.
12 Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap
geven.
13Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit
liever, namelijk, dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft.

Zingen JdH lied 3: 1, 2 en 3
Ach, blijf met uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!

Licht Gij ons met uw stralen,
o, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik’len op ons spoor!
Vervul dan met uw zegen
onze armoe, rijke Heer,
en zend op onze wegen
uw kracht en goedheid neer!

Meditatie: Romeinen 14: 7

Van wie ben je?! Voor wie leef je?!

Zingen Psalm 97: 7
7.Gods vriend'lijk aangezicht,
heeft vrolijkheid en licht
voor all' oprechte harten,
ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot;
Verblijdt u steeds in God;
Roemt, roemt Zijn heiligheid;
Zo word' Zijn lof verbreid
voor al dit heilgenot.

Dankgebed

Zingen Weerklank 445: 1, 2 en 3
1.Ik bouw op U
Mijn schild en mijn verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam
2.Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam
3.Ik bouw op u
Mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met u die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met u die mij hebt voortgeleid.

Zegen

Bij het uitdragen van Remmie Holtland, luisteren we naar
orgelmuziek over:
‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

