Liturgie voor de dienst van Woord en Gebed
voorafgaande aan de begrafenis van
Evert Jan Wassink
overleden op 5 januari 2022
op de leeftijd van 81 jaar
Voorganger: ds. B.J. Heusinkveld
Organist: dhr. L. van de Schootbrugge

Orgelspel
Inleidend woord
Aansteken van kaarsen
ELB 7b : 1, 2, 3 en 5 Mijn herder is de HERE God
1. Mijn herder is de HERE God,
in Hem is al mijn lust;
in groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust.
2. De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan
in ’t spoor van zijn gerechtigheid
terwille van zijn Naam.
3. En ga ’k door ’t diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij:
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gijzelf zijt mij nabij.
5. Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in ’s HEREN huis
voor eeuwig wonen mag.

Stil gebed
Votum en groet
ELB 452 Jezus is de Goede Herder
Refrein:
Jezus is de goede Herder.
Jezus Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal
Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.
Refrein:
Jezus is de goede Herder.
Jezus Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal
En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.
Refrein:
Jezus is de goede Herder.
Jezus Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal
Gebed
ELB 376 Abba Vader
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.
Schriftlezing: 2 Korintiërs 12 : 9-10 (NBG ’51)
9
Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de
kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.
Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen,
opdat de kracht van Christus over mij kome. 10Daarom heb ik
een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden,
vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik
zwak ben, dan ben ik machtig.
Verkondiging – tekst: 2 Korintiërs 12 : 9a
‘Mijn genade is u genoeg’
ELB 413 : 1, 2 en 4 Lichtstad met uw paarlen poorten
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem,
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.
4. Wat een vreugde zal dat wezen
Ssraks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
Refrein.
Gerdien vertelt iets over haar vader
Gez. 293 : 1 en 2 Wat de toekomst brengen moge
1.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
Gebed
‘Onze Vader’ (Afrikaans)
Ons Vader wat woon in die hemel,
Geheilig sy U naam.

Laat U ryk kom, U wil geskied
Soos in die hemel so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons dag se brood
En vergewe al ons skulde.
Net soos ons vergewe
dié wat teen ons sondig.
Laat kom ons nie in die versoeking,
maar verlos ons van die bose.
Want U is die ryk en die sterkte
en die ere
vir ewig en ewig, amen
vir ewig en ewig, amen
Gez. 300 : 1, 2, 4 en 6 Eens, als de bazuinen klinken
1. Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
2. Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.
4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.
6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,

Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
Zegen
Tijdens het uitdragen van br. Wassink speelt de organist
Psalm 42

