Liturgie voor de dankdienst
voor het leven van

⁎

Evert Jan Willems
Jan

31 mei 1948 – † 5 november 2020
echtgenoot van Dirkje Willems-Bomhof
op dinsdag 10 november 2020 om 10.00 uur
in de Protestantse Kerk te Nijbroek

Deze dienst wordt via internet uitgezonden en is daarna ook
nog geruime tijd terug te vinden. Zie www.kerknijbroek.nl,
onder ‘kerkdiensten’, bij de datum 10 november 2020
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Aart Stenfert
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Bij het binnendragen luisteren wij naar de melodie van ‘De
Heer is mijn herder’ (Lied 23b)

Woord van welkom
Aansteken van kaarsen
De kleinkinderen steken vier kaarsen aan. Kaarsen geven
licht en warmte. Zij staan symbool voor de liefde die de
echtgenote, kinderen en kleinkinderen van Jan Willems hun
man, vader en opa gunnen en mee willen geven.
De vlam komt van de Paaskaars, teken van de opstanding
van Christus, teken van de hoop op eeuwig leven.
Bemoediging en groet
Wij luisteren naar ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
https://www.youtube.com/watch?v=ty_rriAnehM

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
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‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Gebed
Woorden uit de kring van het gezin
Wij luisteren naar ‘Liefde is de bron’ (Alemet 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=iBE2KvHubtA

Liefde is de bron,
waaruit het licht het lijden overwon,
in verwarring, angst en dood, is God jouw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.
Liefde is de bron,
een stroom van licht, een gouden ochtendzon.
Ontvang de adem van Zijn mond,
Hij is uw diepste grond,
Zijn liefde is de bron.
Refrein:

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.
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Liefde is de bron,
waaruit de Zoon het lijden overwon
en in verwarring, angst en dood is Hij uw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.
Refrein (2x)
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron, is de bron.
Lezing Oude Testament (Groot Nieuws Bijbel): Genesis 22: 1-14
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Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham,’ zei hij.
‘Ja, ik luister,’ antwoordde Abraham. 2‘Ga naar het land Moria om op
een berg die ik je zal wijzen je zoon te offeren, je enige zoon, de jongen
van wie je zoveel houdt, Isaak!’
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Vroeg in de morgen stond Abraham op, hakte hout voor het
offer, zadelde zijn ezel en ging met zijn zoon Isaak op weg naar de
plaats die God genoemd had. Ook nam hij twee van zijn knechten
mee. 4Op de derde dag zag Abraham de plaats in de verte liggen. 5Hij
zei tegen zijn knechten: ‘Blijf hier met de ezel. Ik ga met de jongen naar
de berg daar om te bidden. Daarna komen we terug.’ 6Abraham liet
zijn zoon Isaak het hout voor het offer dragen. Zelf nam hij het vuur en
het mes. Zo liepen ze samen verder.
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Onderweg zei Isaak: ‘Vader!’ ‘Ja, wat is er, mijn zoon?’ ‘We
hebben nu wel vuur en hout, maar waar is het lam voor het
offer?’ 8‘God zelf zal zorgen voor een lam, mijn zoon,’ antwoordde
Abraham. En samen liepen ze verder.
9
Toen ze bij de plaats kwamen die God had aangewezen,
bouwde Abraham een altaar, schikte het hout, bond Isaak vast en
legde hem op het altaar, boven op het hout. 10Maar toen hij het mes
pakte om zijn zoon te doden, 11riep een engel van de Heer uit de hemel:
‘Abraham! Abraham!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Abraham. 12‘Raak de
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jongen niet aan,’ zei de engel, ‘doe hem niets! Nu weet ik dat je ontzag
hebt voor God, omdat je zelfs bereid was mij je enige zoon te offeren.’
13
Toen Abraham om zich heen keek, zag hij een ram die met
zijn horens vastzat in de struiken. Hij liep erheen, greep het dier en
offerde het in plaats van zijn zoon. 14Abraham noemde die plaats: De
Heer zal ervoor zorgen. Tot op vandaag zegt men nog: ‘Op de berg van
de Heer kan men zien dat God voor ons zorgt.’

Wij luisteren naar de melodie van Psalm 42, waarna de predikant
psalm 42: 1 en 5 (oude berijming) voorleest.
’t Hijgend hert der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ’t genot,
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
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Ja, mijn ziel dorst naar de Heer,
God des levens, ach wanneer,
zal ik naad’ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen.
Maar de Heer zal uitkomst geven,
hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal zijn lof zelfs in de nacht,
zingen, daar ik Hem verwacht;
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot de God mijns levens heffen.
Lezing Nieuwe Testament (NBG 1951): Matteüs 11: 28-30 en
Openbaring 2: 10a en c en 11.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust
geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben
zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw
zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. (…) Wees getrouw
tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor
heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint,
zal van de tweede dood geen schade lijden.
Wij luisteren naar ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela)
https://www.youtube.com/watch?v=MLXyDTHoIzU

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
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Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
Refrein
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Refrein
Overdenking
Wij luisteren naar solo-zang door de predikant: Lied 247 (tekstvariant)
Blijf mij nabij, wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis.
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.
Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord,
wijs mij de weg en leid mij veilig voort.
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet.
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet.
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Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.
Dankgebed en voorbede
De laatste eer (voor zover mogelijk staan alle aanwezigen):
Familie, vrienden,
Om de laatste eer te brengen aan Jan Willems,
om recht te doen aan zijn leven en sterven,
staan wij hier rondom het lichaam
dat ons van hem is overgebleven.
Wij vertrouwen hem toe aan de
liefde van Jezus Christus
en spreken uit, in tastend geloof,
dat dit het einde niet is,
dat er een God is die tot over de dood
het leven van mensen vasthoudt.
Meer dan zijn lichaam is ons
zijn naam gebleven:
Evert Jan Willems
Die naam spreken wij hier uit
met eerbied en genegenheid
en wij bidden:

Heer God, herinner U zijn naam
die hij van zijn ouders heeft ontvangen
en waarin hij gekend wordt,
ook al is hij gestorven,
die naam die U geschreven hebt
in de palm van Uw hand.
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Wij luisteren naar lied 416 (2:30):
via www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen

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.
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.
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.
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.
Zegen

Onder het uitdragen luisteren wij naar “Als op levenszee de stormwind
om u loeit (…) tel uw zegeningen!” (Joh. de Heer nr. 256)
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Op de begraafplaats:
Apostolische geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
schepper van de hemel en de aarde,
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood;
ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vader;
van waar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.

Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
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en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
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.
Dankwoord
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