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In liefdevolle herinnering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Vaarkamp 
 

 



 

 

De heilige stad 
 

Terwijl 'k eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom;  

ik was in 't oud Jeruzalem, 'k stond aan de tempelzoom;  

ik hoorde kind'ren zingen, een lied vol blijde klank;  

en 't was, als paarden engelen zich juichend aan hun zang;  

en 't was, als paardlen engelen zich juichend aan hun zang;  

 

Jeruzalem, Jeruzalem! Zing uwe Vorst ter eer!  

't Hosanna in de Hoge, 't Hosanna voor uw Heer! 

 

Doch eenklaps werd het alles zo donker om mij heen;  

het kinderkoor verstomde, en de eng'lenschaar verdween.  

ik zag een kruis verrijzen, toen werd het plots'ling nacht,  

en klonk van gindse heuveltop een stem het is volbracht!  

en klonk van gindse heuveltop een stem het is volbracht!  

 

Jeruzalem, Jeruzalem! Gij die uw vorst veracht!  

Hosanna in de Hoge, Hosanna, 't is volbracht! 

 

En weder zag 'k een ander beeld, doch nu vol heerlijkheid  

een stad, die als een bruid versierd, haar koning wachtend beidt.  

'k Zag straten van het zuiverst goud, door d'open paarlenpoort.  

Millioenen gingen uit en in,  geen wanklank werd gehoord,  

maar onder harp en cymbeltoon, juicht mens en Eng'lenstem  

tot eer van God en van het Lam, in 't nieuw Jeruzalem.  

tot eer van God en van het Lam, in 't nieuw Jeruzalem.  

 

Jeruzalem, Jeruzalem! Nu is voorbij uw strijd!  

Hosanna in de Hoge, Hosanna in eeuwigheid.  

Hosanna in de Hoge, Hosanna in eeuwigheid. 

 

 

 

 



Orgelspel voor aanvang van de dienst 

 

Inleidend orgelspel: ‘De Heilige Stad’ 

 

Welkom 

 

Zingen: Psalm 87: 4 en 5 

 

God zal ze Zelf bevestigen en schragen, 

En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 

En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 

 

Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 

Dan zullen daar de blijde zangers staan, 

De speelliên op de harp en cimbel slaan, 

En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

 

Stil gebed 

Bemoediging: onze hulp is in de naam van de Heer 

Groet: genade en vrede voor u 

 

Gebed 

 

Persoonlijk woord door Annemieke 

 

Zingen: Psalm 43: 3, 4, en 5 

 

O Here God, kom mij bevrijden, 

zend mij uw waarheid en uw licht 

die naar uw heilge berg mij leiden, 

waar Gij mij woning wilt bereiden. 

Geef dat ik door U opgericht 

kom voor uw aangezicht. 

 

Dan ga ik op tot uw altaren, 

tot U, o bron van zaligheid. 

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 



en dankbaar ruisen alle snaren 

voor U die al mijn vreugde zijt 

en eindloos mij verblijdt. 
 

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 

mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 

Vertrouw op 's Heren welbehagen. 

Hij doet weldra de morgen dagen. 

Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 

mijn redder is de Heer. 
 

We lezen uit de Bijbel: Lucas 8: 22-25 
 

22Op een van die dagen stapte hij in een boot, samen met zijn leerlingen, 

en zei tegen hen: ‘Laten we naar de overkant van het meer gaan,’ en ze 

voeren het meer op. 23Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een 

wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. 
24Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij 

stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de 

wind liggen en kwam het water tot rust. 25Hij vroeg hun: ‘Waar is jullie 

geloof?’ De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen 

elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen 

gehoorzamen?’ 

 

Zingen: Gezang 416: 1, 2 en 3 
 

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. 



Overdenking 

 

Zingen: Gezang 904: 3, 4 en 5 

 

Laat Hem besturen, waken, 

’t is wijsheid wat Hij doet! 

Zo zal Hij alles maken, 

dat ge u verwonderen moet, 

als Hij, die alle macht heeft, 

met wonderbaar beleid 

geheel het werk volbracht heeft, 

waarom gij thans nog schreit. 
 

Wel kan zijn hulp vertragen, 

en ’t schijnt soms in de nacht, 

alsof geen licht zal dagen, 

alsof geen troost u wacht, 

als u de angst doet beven 

dat God u niet meer kent, 

dat Hij zich van uw leven 

voorgoed heeft afgewend. 
 

Maar blijft gij met vertrouwen 

naar God zien in de nacht; 

dan doet Hij u aanschouwen 

wat gij het minst verwacht. 

Eens zal Hij u bevrijden 

ook van de zwaarste last, 

houd moedig bij het strijden 

aan zijn beloften vast. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Zingen: Psalm 150: 1 en 2 (staande) 
 

Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 



van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

Zegen 

 

Onder de klanken van ‘Wat de toekomst brengen moge’ zal Henk Vaarkamp 

worden uitgedragen om begraven te worden op ‘Diepenbosch’.  

 

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! 

 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


