
Liturgie bij de dankdienst voor het leven van 

Henk Versluis
* 16 september 1938                                            † 10 mei 2021

op maandag 17 mei 2021 om 14.00 uur
in de Biesboschkerk, Richter 91 in Werkendam. 

Voorganger: ds. G. van der Neut



Gij zult mij leiden door uw raad 
en daarna mij in heerlijkheid opnemen. 

Psalm 73 : 24



Bij het binnendragen van Henk Versluis luisteren we naar Ik zal er zijn - Sela

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 73: 12 - Kamper Mannenkoor

 ‘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.

Gebed

Persoonlijk woord door zoon Kees

Lied: Veilig in Jezus’ armen - Remco Hakkert

 Veilig in Jezus’ armen,
 Veilig aan Jezus’ hart;
 Daar in Zijn teer erbarmen,
 Daar rust mijn ziel van smart;
 Hoor! ’t is het lied der eng’len,
 Zingend van liefd’ en vrede,
 Ruisend uit ’s hemels zalen,
 Over de glazen zee.
 Veilig in Jezus’ armen,
 Veilig aan Jezus’ hart;
 Daar in Zijn teer erbarmen,
 Daar rust mijn ziel van smart.



 Veilig in Jezus’ armen,
 Vrij bij mijn Heer en Borg;
 Vrij van ’t gewoel der wereld,
 Vrij van verdriet en zorg;
 Vrij van de vrees en twijfel,
 Vrij van der zonden macht; 
 Nog slechts een weinig lijden,
 Nog slechts een korten nacht.
 Veilig in Jezus’ armen,
 Vrij bij mijn Heer en Borg,
 Vrij van ’t gevlei der wereld,
 Vrij van verdriet en zorg.

 Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
 Jezus, Gij stierft voor mij!
 Dat op die Rots der eeuwen
 Eeuwig mijn hope zij!
 Heer laat mij lijdzaam wachten 
 Tot dat het duister vliedt,
 En ’t oog aan gindse kusten
 Uw heillicht gloren ziet.
 Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
 Jezus, Gij stierft voor mij!
 Dat op die Rots der eeuwen
 Eeuwig mijn hope zij.

Schriftlezing: Psalm 73: 21 - 26

Wie dicht bij God is, is veilig
21 Vroeger was ik vaak kwaad van binnen.
Ik vond het leven niet eerlijk.
22 Ik begreep er niets van,
ook al was ik dicht bij u.
23 Maar nu weet ik
dat u er altijd voor mij bent.
U houdt mijn hand vast,
24 u leidt me en u geeft me raad.
En eens zult u mij bij u nemen.
25 U bent alles voor mij,
in de hemel en op aarde.



26 Ook als ik geen kracht meer heb,
als ik heel zwak ben,
dan bent u er, God.
Altijd ben ik veilig bij u,
u bent alles wat ik nodig heb.

Lied: Lichtstad met uw paar’len poorten - Christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria

 Lichtstad met uw paarlen poorten,
 Wond’re stad zo hoog gebouwd
 Nimmer heeft men op deez’ aarde,
 Ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 Luist’ren naar Zijn liefdestem.
 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.

 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 Luist’ren naar Zijn liefdestem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 In het nieuw Jeruzalem.

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

 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 Luist’ren naar Zijn liefdestem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 In het nieuw Jeruzalem.

Overdenking 



Lied: Vaste Rots van mijn behoud - Remco Hakkert

 Vaste rots van mijn behoud,
 als de zonde mij benauwt,
 laat mij steunen op Uw trouw,
 laat mij rusten in Uw schauw,
 waar het bloed door U gestort,
 mij de bron des levens wordt.

 Jezus, niet mijn eigen kracht,
 niet het werk door mij volbracht,
 niet het offer, dat ik breng,
 niet de tranen, die ik pleng,
 schoon ik ganse nachten ween,
 kunnen redden, Gij alleen.

 Eenmaal als de stonde slaat,
 dat dit lichaam sterven gaat,
 als mijn ziel uit de aardse woon
 opklimt tot des Rechters troon, —
 Rots der eeuwen, in Uw schoot
 berg mijn ziele voor de dood.

Gedicht namens de kleinkinderen

Gebeden

Lied: Mijn Jezus, ik houd van U - Remco Hakkert

 Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend.
 Want U nam de straf op U die ik had verdiend.
 De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
 ‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

 Ik zal van U houden in leven en dood.
 En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.
 Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:
 ‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.



 Als ik in Uw glorie, Uw eeuwigheid kom,
 dan buig ik mij vóór U, in Uw heiligdom.
 Gekroond met Uw heerlijkheid, zal ‘k zingen voor U:
 ‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu,

Persoonlijk woord, geschreven door dochter Johannetta

Lied: Wat de toekomst brengen moge door broer Kees Versluis

Zegen: De genade van Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met Hem 
door Zijn Geest is voor u en jou. Amen.

Dankwoord en praktische mededelingen

Onder de klanken van het lied Heer, ik kom tot U - Remco Hakkert doen we Henk 
uitgeleide naar zijn laatste rustplaats.

 Heer, ik kom tot U,
 Hoor naar mijn gebed.
 Vergeef mijn zonden nu,
 En reinig mijn hart.

 Met Uw liefde, Heer,
 Kom mij tegemoet,
 Nu ik mij tot U keer,
 En maak alles goed.

 Zie mij voor U staan,
 Zondig en onrein.
 O, Jezus raak mij aan,
 Van U wil ik zijn.

 Jezus op Uw woord,
 Vestig ik mijn hoop.
 U leeft en U verhoort
 Mijn bede tot U.




