
 

Dankdienst voor het leven van 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Hendrik van ’t Wout 

Hans 

 
* 17 mei 1955                                               † 31 oktober 2020 

 

 

 

Donderdag 5 november 2020 

Dorpskerk, Voorschoten 

 

 

 

 

 



Muziek bij binnenkomst Pie Jesu uit het requiem van G. Fauré 
 
Woord van welkom 
 
Bemoediging en Groet 
 
Lied 601 

 
2. 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 



3. 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
Gebed 
 
In Memoriam door:  - de broers en zus van Hans 
    - Mieke Veenenbos 
 
De Dromenvanger gespeeld door Bas van ’t Wout 
 
In Memoriam door Marlouse en Anne Mieke 
 
Lied 221: 1 en 3 

 



3. 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Schriftlezing uit Psalm 8  
 
81Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. 
 

2HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
U die aan de hemel uw luister toont – 
3met de stemmen van kinderen en zuigelingen 
bouwt u een macht op tegen uw vijanden 
om hun wraak en verzet te breken. 
4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door u daar bevestigd, 
5wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u naar hem omziet? 
6U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
7hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 
8schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 
9de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
10HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 

 
Hooglied 8:6a 
 

Draag me op je hart als een zegelring 
als een zegelring aan je arm. 
Ja, sterk als de dood is de liefde. 

 



Lied 982 

 
 
2. 
Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
 
3. 
In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 



in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 
 
Verkondiging 
 
Lied uit Taizé ‘Bless the Lord, my soul’ 

 
 
Gebed 
 
Lied 978: 1, 2 en 3 

 
 



2. 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

3. 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis.

 
 
Tijdens het uitdragen van Hans klinkt In Paradisum uit het requiem van 
G. Fauré. 
 
U mag blijven zitten op uw plaats, er wordt koffie en thee naar u 
toegebracht. 
 
We zetten de dienst voort op begraafplaats Rosenburgh. 
 
 

* * * 

 
 
Enkele woorden naar Romeinen 14:7-8. 
 
Na het dalen van de kist bidden wij het Onze Vader: 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid 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 

 
Zegen 



 
 
 

Christus als hovenier 
 
Eén Rembrandt kende als kind ik goed: 
de Christus met de grote hoed 
wandelend in de ochtendstond. 
En, naar erbij geschreven stond: 
Hij was de hovenier. 
 
En nòg laat ik mijn tranen gaan 
als in de gaarde ik Hem zie staan, 
en – wat terzijde – in stille schrik 
die éne, zij die dacht als ik: 
Het was de hovenier. 
 
O kinderdroom van groen en goud – 
géén die ontnam wat ik behoud. 
De laatste hoven naderen schier 
en ijler wordt de ochtend hier. 
 
Hij is de hovenier. 
 
   Ida Gerhardt  


