
 

                                                        

 
 
 

  

 
    
Dienst van Woord en Gebed 
 

waarin wij danken voor het leven van 
 

Jaap (Jacob) van Wijk 
 

voorafgaande aan zijn begrafenis 
 

op vrijdag 29 november 2019 
om 11.00 uur 

in de Goede Herderkerk te Epe 
 

Geboren: 31 oktober 1936 te Pijnacker 
              Overleden: 22 november 2019 te Epe 

 
 

"En zij namen Jezus in het schip mede". 
Marcus 4: 36b 

 
 
                     Voorganger: ds. E. Kolkert 
                     Ouderling: dhr. Wim van Zuuk 
                     Organist:  mevr. Rianne Beumer 
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Bij het Binnendragen speelt de organist de melodie van Lied 413 
ELB: Lichtstad met uw paarlen poorten. 
De tekst van alle vier de verzen van dit lied vindt u achterin deze orde 
van dienst. 
 
De Kaars wordt Aangestoken door twee van de Kleinkinderen, 
Teun en Pien. 
 
In Memoriam, uitgesproken door Kleindochter Tamara. 
 
Cora van Burg, die gedurende lange tijd persoonlijk verzorgster van 
Margo was, vertelt iets persoonlijks en leest namens Margo het  
Gedicht 'Bijna thuis'. 
 
 
Zingen: Abba Vader. Is Lied 376: 1, 2 ELB 
 

1.Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
  
2.Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 

 
 
 
Inleidend Woord 
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Zingen: Lied 409: 1, 2, 3, 4 ELB 
 
1.Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen. 
Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 
  

Refrein: 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij, voor mij, 
staat open, ook voor mij. 

  
2.Die open poort laat d'ingang vrij 
aan wie komt binnen vlieden; 
aan rijk en arm, aan u en mij 
komt Jezus vrede bieden. 
  
Refrein 
 
3.Die open poort leidt tot Gods troon; 
gaat door, laat niets u hind'ren. 
Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, 
die God biedt aan zijn kind'ren. 
  
Refrein 
 
4.In 't hemelrijk voor Jezus' troon, 
daar leidt het kruis tot zegen. 
Daar dragen wij voor kruis een kroon, 
door Jezus' bloed verkregen. 
  
Refrein 

 
Stil Gebed 
 
Votum en Groet 
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Zingen: Lied 223: 1, 2, 4 ELB.   
 

1.Ga niet alleen door 't leven, 
die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, 
ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, 
daar is zoveel geween 
en zoveel leed te dragen. 
Ga niet alleen! 
En zoveel leed te dragen. 
Ga niet alleen! 
  
2.Ga niet alleen; uw Koning 
wil komen in uw hart. 
Ach, geef het Hem ter woning, 
hoe stilt Hij dan uw smart! 
Wie kan er tranen drogen 
als Jezus? Immers geen! 
Richt dan de treurende ogen 
naar Jezus heen! 
Richt dan de treurende ogen 
naar Jezus heen! 
  
4.Welzalig, die 't ervaren, 
dat Hij hun alles is; 
dan kennen z'in gevaren 
bezorgdheid noch gemis. 
Hij draagt dan in zijn armen 
door alle nood hen heen. 
Wie steunt op zijn ontfermen 
is nooit alleen! 
Wie steunt op zijn ontfermen 
is nooit alleen! 

  
 
 
 
Gebed om de Opening van het Woord 
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Zingen: Lied 381: 1, 2, 3 ELB. 
 

1.Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, 
mijn lust en mijn lied! 
  
2.Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij die Jezus niet, 
die, om ons te redden, de hemel verliet? 
  
3.Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof, 
en d'engelen zingen voortdurend zijn lof. 
O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan, 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, uw Naam zij d'eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 

 
Schriftlezing: Marcus 4: 35 t/m 41 NBG vertaling 1951. 
 
35 En Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten 
wij oversteken naar de overkant.  
36 En zij lieten de schare achter en namen Hem, zoals Hij was, in het 
schip mede, en er waren andere schepen bij Hem.  
37 En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het 
schip, zodat het schip reeds vol liep. 
38 Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En 
zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U 
niets van aan dat wij vergaan?  
39 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: 
Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.  
40 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij 
geen geloof? 
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41 En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is 
toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? 
 
 
De Voorganger draagt voor: Lied 289: 1, 2, 3 uit de Doopsgezinde 
bundel. 
 

1. Ik voel de winden Gods vandaag;  
Vandaag hijs ik het zeil. 
Gehavend is 't en zwaar van schuim, 
Maar 'k hijs 't en hoop op heil! 
Want Christus zelf, als stille gast 
Reist in mijn scheepje mee. 
Op Zijn bevel durf 'k uit te gaan 
Op wilde, hoge zee. 
 
2. De tranen, die ik heb geweend, 
Zijn door Gods wind gedroogd; 
Ik denk niet meer aan wat voorheen 
Vergeefs ik heb gepoogd. 
Maar met vernieuwde levensmoed 
Neem ik een vast besluit: 
Ik voel de winden Gods vandaag 
En zeil de haven uit! 
 
3. O, laat mij nooit vergeten, Heer, 
Hoe Gij Uw liefde toont. 
Doe mij bedenken, hoe Gij wreed 
Met doornen werd gekroond. 
En, wijze loods, als ik het waag 
En weer mijn zeilen hijs, 
Nu 'k voel de winden Gods vandaag 
Leidt Gij mij op mijn reis! 

. 
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Zingen: Lied 187: 1, 2, 3 ELB.  
 

1.'t Scheepke onder Jezus' hoede, 
met zijn kruisvlag hoog in top, 
neemt als arke der verlossing 
allen, die in nood zijn, op. 
Al staat de zee ook hol en hoog 
en zweept de storm ons voort, 
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
en veilig strand voor 't oog. 
  
2.Zon, bestraal het kleine scheepke; 
winden, stuwt het zacht vooruit; 
golven, draagt het naar de verten, 
waar Gods einder zich ontsluit. 
Dat nooit 't geloof bezwijken moog'; 
God houdt zich aan zijn woord; 
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
en veilig strand voor 't oog. 
  
3.Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag 
wappert boven d'oceaan! 
Kom tot Jezus; wie Hem volgen, 
kan geen storm ooit doen vergaan. 
Wij wenden ons tot God omhoog: 
'O Heer, geleid ons voort!' 
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
en veilig strand voor 't oog! 

 
Prediking, uitgaande van Marcus 4: 36b: "En zij namen Jezus in het 
schip mede".  
 
Zingen: Psalm 73: 12, 13 Oude Berijming. " 'k Zal dan gedurig bij U 
zijn" en "Wien heb ik nevens U omhoog". 

 
1.'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. 
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Gij zult mij leiden door Uw raad, 
o God, mijn heil, mijn toeverlaat, 
en mij, hiertoe door U bereid, 
opnemen in Uw heerlijkheid. 
 
2.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. 

 
Gebeden 
 
Zingen: Lied 189: 1, 2, 3 uit de bundel 'Wie zingt mee'.   
 

1.Boven de starren, daar zal het eens lichten,  
daar wordt uw hopend verlangen voldaan.  
Daar zal het lijden des harten eens zwichten,  
daar zal de vreugde voor eeuwig bestaan. (2x) 
 
2.Boven de starren verdwijnt eens het duister.  
Daar ziet gij alles ontraadseld, onthuld.  
Wat gij verwacht van Gods eeuwigen luister,  
wordt daar eens heerlijk en blijvend vervuld.(2x) 
 
3.Boven de starren daar waaien de palmen, 
hemelsche geuren de lijdenden aan.  
Eng''len begroeten met juichende psalmen  
doodmoede pelgrims aan ''t einde der baan.(2x) 

 
Zegen 
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Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3, 4 uit NLB 2013  
 

1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
De Uitvaartleider spreekt enkele woorden. 
 
Bij het Uitdragen speelt de organist de melodie van Gezang 232 uit de 
Bundel 1938: Neem Heer mijn beide handen en leid uw kind.....tot ik 
aan d'eeuw'ge stranden de ruste vind! De tekst van alle drie de verzen 
van dit gezang vindt u op de achterzijde van deze orde van dienst. 
 
Bij de Uitgang treft u Collectebussen aan voor het Koningin 
Wilhelmina Fonds. Van harte aanbevolen. 
 
 
 
Aan de Groeve 
 
Tijdens het Uitspreken van de Geloofsbelijdenis bestellen wij het 
lichaam van Jaap ter aarde.  
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1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des 

hemels en der aarde. 
2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den 

maagd Maria; 
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; 
5. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 
6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des 

almachtigen Vaders; 
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de 

doden. 
8. Ik geloof in den Heiligen Geest. 
9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de 

gemeenschap der heiligen; 
10. Vergeving der zonden; 
11. Wederopstanding des vleses; 
12. En een eeuwig leven. 

 
 
Aansluitend aan de begrafenis Bidden wij het 'Onze Vader’. 
  

Onze Vader, die in de hemelen zijt; 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen 
schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der 
eeuwigheid. Amen. 
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Lied 413 ELB  
 

1.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. 
  
2.Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit. 

 
Refrein 
 

3.Schoon tehuis voor moede 
pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein. 
 

Refrein 
 

4.Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem. 
 

Refrein 
 
 
 
Gezang 232 Oude Hervormde Bundel (1938)  
 

2   O, doe genaad' ervaren 

 
aan 't bevend hart, 

 
en breng het tot bedaren 

 
bij vreugd en smart! 

 
Laat m' aan uw voeten rusten,

 
mij, hulp'loos kind, 

 
vertrouwen en berusten, 

 
voor d' uitkomst blind! 

 

3  En blijft m' ook soms verborgen

 
uw grote macht, 

 
Gij voert mij tot de morgen, 

 
ook door de nacht. 

 
Neem dan mijn beide handen 

 
en leid uw kind, 

 
tot ik aan d' eeuw'ge stranden 

 
de ruste vind! 

 
 

1   Neem, Heer, mijn beide handen 

 
en leid uw kind, 

 
tot ik aan d' eeuw'ge stranden 

 
de ruste vind! 

 
Te zwaar valt m' elke schrede, 

 
als 'k U verlaat. 

 
O, neem mij met U mede, 

 
daar waar Gij gaat. 


