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Openingslied

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
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.
Welkom
Openingsgebed
Heer God, bron van alle leven. We komen van alle kanten
en zijn hier verzameld in een kring van verbondenheid.
In een gebouw waar uw naam in 1843 voor het eerst is uitgesproken.
Waar de muren even zo lang stille getuigen waren van de woorden die
hier zijn uitgesproken.
Woorden van dankbaarheid, woorden van vreugde, woorden van
verdriet. Zo ook vandaag nu wij onze dierbare overledenen herdenken.
Omring ons met uw licht en wees hier aanwezig in ons midden.
Sta met ons stil voor de duur van deze viering.
Wil onze hoop zijn wanneer dit aardse bestaan ten einde is.
Wil het licht zijn waarop wij durven vertrouwen.
Licht van ons leven, licht van hèt leven.

Drempelgebed
Het is herfst. Bijna alle bladeren zijn rood en oranje geworden. En
langzamerhand vallen ze allemaal van de bomen. Voor het eerst in
lange tijd zien we kale bomen, ontnomen van het mooie blad. De herfst
maakt ons bewust van onze vergankelijkheid, de broosheid van ons
bestaan, met het einde van het leven. We denken aan de mensen die
we verloren hebben en het verdriet om hen. En meer dan in andere
jaargetijden denken we aan de mensen die ons zijn voorgegaan, aan
onze voorouders, ouders, familie en vrienden.
Hoe hun leven geweest is, en hoe ons leven met het hunne verweven
is. Net als wij heeft Jezus van Nazareth voorouders gehad of gekend.
Mannen en vrouwen die hem zijn voorgegaan, waar hij uit voortkomt.
Jezus, zoon van Jozef, van Maria, van Anna, en dat zijn nog maar de
eersten, in de rij van voorouders. Al zijn voorvaders en -moeders
hadden, goede en minder goede eigenschappen. Ze hadden hun
vreugde, verdriet en geloof, en ze werden gevormd door het leven dat
ze leidden. Hun eigenschappen, kwaliteiten en geloof gaven ze door,
van generatie op generatie. Zo zijn ze verbonden met elkaar en wij met
hen.
Ons bewust van die verbondenheid, zijn wij hier bijeen om stil te staan
bij het voorbije leven van onze voorouders en van hen die ons dierbaar
waren, die wij in ons hart blijven meedragen. Wiens herinneringen wij
koesteren.
Dit alles in de saamhorigheid van ons Christen zijn.
Gebed om vergeving
De geest van deze tijd, de geest van ieder voor zich en God voor ons
allen, verdeeld en vervreemd mensen van elkaar. Voor zover wij die
mensen zijn en voor zover wij daarin tekort zijn geschoten ten opzichte
van hen die wij nu gedenken bidden wij om vergeving.

Heer, vergeef ons onze schuld zoals wij ook elkaar vergeven
De geest van deze tijd jaagt mensen op in een race van hebben, nog
meer hebben en houden, in plaats van breken en delen. Voor zover wij
die mensen zijn, die denkend aan onze overleden dierbaren te weinig
hebben gebroken te weinig hebben gedeeld, bidden wij om vergeving.

Heer, vergeef ons onze schuld zoals wij ook elkaar vergeven

De geest van deze tijd doet mensen geloven dat tijd geld is en stilte
een overbodige luxe. Voor zover wij die mensen zijn, die te weinig tijd
en aandacht aan onze overleden medemens hebben geschonken,
bidden wij om vergeving.

Heer, vergeef ons onze schuld zoals wij ook elkaar vergeven
Vader God, tegen de geest van de tijd in, bidden wij om rust en duur
om ons hart open te stellen voor een nieuwe geest, de Geest van Jezus
Christus die ons het ware leven heeft
voorgehouden. Dat allen die gestorven zijn deel mogen uitmaken van
die Geest.
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf,
geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.
Lied

Ave Maria

De mensen van voorbij
De mensen van voorbij wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij wij noemen ze bij namen. Zo vlinderen zij
binnen in woorden en in zinnen en zijn wij even bij elkaar aan ’t einde
van het jaar.
De mensen van voorbij zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij Ze zijn met ons verweven In liefde, in verhalen,
Die wij zo graag herhalen, In bloemengeuren, in een lied dat opklinkt
uit verdriet.
De mensen van voorbij zij worden niet vergeten. De mensen van
voorbij zijn in een ander weten. Bij God mogen ze wonen, daar waar
geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.
Zaligsprekingen
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
Hij nam het woord en onderrichtte hen:
Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Als ik de tijd kon keren.
Als ik de tijd kon keren…zou ik dat doen.
Dan zou ik je helpen… en met je praten.
Ik zou je knuffelen en liefde geven.
Alle liefde die je nodig hebt.
Als ik de tijd kon keren,
dan zou ik het heden verruilen voor gisteren.
Als ik de tijd kon keren
Zou ik dat doen.
Ik zou met je lachen en met je huilen.
Leuke dingen met je doen.
Als ik de tijd kon keren.
maar wat geweest is komt niet meer terug.
Als ik de tijd kon keren, zou ik dat doen.
Dan kon je me van alles leren.
En me beschermen.
Als ik de tijd kon keren.
maar de tijd gaat onverbiddelijk verder.
Als ik de tijd kon keren.
Zou ik dat doen.
Ik zou van alles aan je vragen.
En hopelijk antwoord krijgen op al die vragen.
ls ik de tijd kon keren.
Ach die tijd………………
Instrumentaal

Ashakan Farewell

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes,
21, 1-5a, 6b-7.
Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste
hemel en de eerste aarde waren verdwenen, en ook de zee bestond
niet meer. En de heilige Stad, het Nieuw-Jeruzalem, zag ik neerdalen
van God uit de hemel, toegerust als een bruid, die voor haar man is
getooid. En ik hoorde van de troon een machtige stem en ze sprak: Zie,
de woonstede Gods bij de mensen: Hij zal zijn tent bij hen spannen. Zij
zullen zijn volk zijn, Hij: God met hen! Elke traan wist Hij weg uit hun
ogen; En nooit zal de dood er meer zijn, Geen rouw, geen geween en

geen smart; Want het vroegere is voorbij! En die op de troon is
gezeten, sprak: Zie, Ik maak alles nieuw! En Hij vervolgde: Schrijf op!
Want deze woorden zijn trouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Het
is geschied! Ik ben de Alfa en de Omega; Het Begin en het Einde! De
dorstige zal ik te drinken geven uit de bron des eeuwige levens, om
niet. Die overwint, zal dit alles beërven; Ik zal hem tot God zijn, hij Mij
tot zoon.
Overweging
Goede God,
We bidden voor de mensen die we verloren hebben, moeders, vaders,
dochters, zonen, zussen, broers, echtgenoten, vrienden en geliefden;
voor mensen waarvan we hielden, voor mensen die we missen. We
steken een kaars voor hen aan en houden ze in herinnering.
We bidden voor mensen die overleden zijn en met wie wij een
moeizame relatie hadden, ook hen gunnen wij rust en eeuwige vrede.
Deze kaars brandt ook voor hen.
Voor de mensen met wie we het zo graag goed hadden gehad, waarbij
het ons spijt dat dit ons niet gelukt is, ook voor hen ontsteken we deze
kaars.
Wij bidden voor hen die door niemand herinnerd worden.
Gestorven door oorlog en geweld.
Verlaten, ontheemd en in eenzaamheid gestorven.
De vlam zal ook voor hen branden.
God, heb hen allen lief en behoedt hen voor eeuwig.
Dodenherdenking
Verdriet en dankbaarheid,
duisternis en licht gaan samen in het leven.
Meer dan ooit voelen we dat op dit moment
nu wij onze dierbare overledenen gedenken.
We gaan nu een kaarsje ontsteken
Die kaars symboliseert het licht
en de vreugde die zij ons schonken in hun leven.
Die kaars, als een teken van onze dankbaarheid voor alle blije dagen
die we samen beleefd hebben.
Voor alles wat zij, onze gestorven dierbaren,

voor ons betekend en gedaan hebben.
Die kaars, als een symbool van ons geloof
dat God zijn eeuwig licht aan hen geschonken heeft,
dat onze overledenen in de eeuwige warmte van zijn liefde
voor altijd vrede en vreugde gevonden hebben.
Daarom halen wij het eerste licht van de paaskaars.
Het symbool van eeuwig licht, licht van Christus.
Uitnodiging om een kaarsje te ontsteken om zo uw overleden
dierbare(n) te gedenken.
Stiltemoment
Lied
Heer, herinner U de namen
Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud van eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.
Heer, herinner U hun luist`rend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaalgheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.
Die Maria* hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.

Heer, herinner U de namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,

en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.
* Maria Magdalena

Waarheen zal de mens zich keren
die, staand voor uw aangezicht,
uwe liefde moet ontberen
bij het eindelijk gericht?
Heer, zo Gij niet wordt bewogen
door het breken van zijn stem,
door de droefheid in zijn ogen,
is bij niemand heil voor hem.
Geloofsbelijdenis
Spreken wij samen ons geloof uit in onze God die geen God van doden
is maar van levenden,
die niemand loslaat, ook niet wie gestorven zijn.
Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.
Wij geloven in de zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.
Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.
Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander,
waarin eenieder aan de blijde boodschap
gestalte geeft door woord en daad.
Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden en persoonlijke gebedsintenties
God,
We danken U voor de mensen die ons zijn voorgegaan,
voor wat zij voor ons betekend hebben,
voor wat zij ons gegeven hebben.
We danken U voor uw licht dat loutert en reinigt.
We danken U voor ons leven,
We danken U voor de aarde
die ons voeding, water, lucht en schoonheid schenkt.
We bidden voor hen, die het moeilijk hebben door het verlies en gemis
van een geliefde dierbare.
Schenk hen levenskracht en troost en droog hun tranen,
iedere dag opnieuw.
Persoonlijke intenties
Bidden wij samen

“Onze Vader…….”
“Wees gegroet…”

Heer geef allen de eeuwige rust.
En eeuwige licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede. Amen.
Blijf geloven
Als verdriet je overmant, als je jezelf bent verloren mogen er dan
nieuwe krachten in je gloren opdat je weer jezelf zult vinden en op kunt
staan om in geloof en hoop je weg verder te gaan.
Blijf geloven
Blijf geloven
Blijf geloven
Blijf geloven
Blijf geloven
Blijf geloven
Blijf geloven
Blijf geloven
Blijf geloven
Blijf geloven

in de toekomst ook al doet het nu zo'n pijn,
in de mensen die jouw helpers kunnen zijn.
in het leven, in al je denken en je doen
in de lente, na de winter wordt het groen.
in jezelf, met je zwakheid, met je kracht
in de ander, die jou steunt uit alle macht.
in het wonder dat je meer kunt dan je denkt,
in God`s liefde die jou stille krachten schenkt.
in de waarde en de zin van je bestaan,
in dié mensen die samen met jou verder gaan.

Lied
Hope has a place
One look at love and you may see
It weaves a web over mystery,
All ravelled threads can rend apart
For hope has a place in the lover's heart.
Hope has a place in a lover's heart.
Whispering world, a sigh of sighs,
The ebb and the flow of the ocean tides.
One breath, one word may end or may start
A hope in a place of the lover's heart.
Hope has a place in a lover's heart.
Look to love you may dream,
And if it should leave then give it wings.
But if such a love is meant to be;
Hope is home, and the heart is free
Under the heavens we journey far,
On roads of life we're the wanderers,
So let love rise, so let love depart,
Let hope have a place in the lover's heart.
Hope has a place in a lover's heart.
Look to love and you may dream,
And if it should leave then give it wings.
But if such a love is meant to be;
Hope is home, and the heart is free.
Hope is home, and the heart is free.
Slotgebed
God, Vader van alle mensen,
wees voor iedereen een veilig thuis,
wees licht en leven ook voor hen die achterblijven,
voor de partners, de ouders, kinderen, broers en zussen, de vrienden.
Voor hen die elke dag weer de pijn van het gemis voelen.
Wees licht voor hen in donkere uren,
dat zij hun verdriet kunnen dragen zonder zich erin te verliezen,
dat zij de scheiding van de dood kunnen verwerken
zonder verbitterd of opstandig te worden.

Wees licht voor hen, door mensen in hun omgeving
die hen troosten en ondersteunen.
Dat vragen wij U in Jezus' naam.
Amen.
Vredeswens
Laat uw aarde, mede door ons hier aanwezig,
een plaats worden van vrede en gerechtigheid.
De vrede van Christus is met ons allen.
Wens elkaar die vrede met een handdruk.
Wegzending
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn
bij alles wat ons te doen staat,
bij alles wat we beleven mogen
bij alles wat ons overkomt.......
Mogen wij voor elkaar een echte zegen zijn,
dan zal God ons zegenen in Zijn Naam,
de Naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.
Amen.
Mededelingen en collecte
Slotlied
Zo vriendelijk en veilig als het licht
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht,
ik roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

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.

“In `t Nederlands is iemand dood gegaan,
over zijn reis wordt nooit meer iets vernomen.
In het Twents is iemand uit de tijd gekomen,
dus weet je zeker: hij kwam veilig aan”.
(Willem Wilmink)

Dit boekje mag u meenemen.
Fijn dat u er was, graag tot een volgende keer.
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