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“Laat mij weer leven Heer, in uw licht, 

ook nu duisternis mij voor de voeten loopt. 

Afstaan moest ik wat ik kreeg, 

maar geef mij weer terug aan mijzelf. 

 

Laat mij niet los Heer, nu ik zoveel los moest laten. 

Laat leven bij U, die ik zo lief had. 

 
Guus van ‘t Hoff 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voorgangers:  Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. 

en Pastoor-deken Eugène Jongerden en  Pastor Dea Broersen 

 

Enkele leden van de Liturgische Zanggroep Tolle Lege  

Dirigente:  Marlies van ’t Hoff-Hattink 

Pianiste: Nicolette Klerks 

 

Jammer genoeg mag u de liederen nog niet meezingen 
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Aan het begin van deze viering ontsteken wij voor ieder van u  

een kaarsje ter nagedachtenis aan uw geliefden. 

 

 

 
 

Het koor zingt: 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer 

dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 

Openingslied: Gegroet en gezegend    -  tekst: Kris Gelaude 

Voorzang / koor: 

 

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven. 

Gezegend de woorden, geladen met kracht. 

Gezegend jij, mens hier naast mij 

en alles wat ons bijeenbrengt. 

Gegroet en gezegend in de naam van de Eeuwige 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

Begroeting 

Allerzielen: 

Op deze dag staan we stil bij onze overledenen.  

We herinneren ons wie ze waren en herinneren ons de weg, 

die zij zijn gegaan, toen zij hun lichaam levenloos achterlieten. 
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Een lichaam waar het leven uit wegvloeit, een hart dat 

ophoudt te kloppen.  Dat doet verdriet. Soms zo groot,  

dat er geen woorden voor zijn.  

Vandaag gaan onze gebeden uit naar hen die niet meer in ons 

midden zijn, en naar ons die achterbleven. 

 

Lied:  Het bronlicht            - tekst: Kris Gelaude muz. Arnout Malfliet 

 

Refrein:    

Noemen, begroeten en herinneren 

wil ik het bronlicht in de ogen van een mens. 

 

Zoals zijn woord dat ons heeft aangestoken 

omdat het vuur en kracht bezat. 

En dat zijn lachen was als helder water, 

de warme naklank grijpt ons aan.    

Refrein . . . . 

 

Zoals haar beeld met weemoed nu omgeven, 

Zo diep in ieders geest geprent. 

En dat haar liefde niet gewist zal worden, 

maar eeuwig zingend in ons hart.   

Refrein  . . . .  

 

Zoals hun naam met ons bestaan verbonden. 

En ook de hoop die staande houdt. 

Zie hoe hun dagen gloed en geestdrift kenden. 

God, berg die schoonheid in uw hand.    

Refrein . . . .  
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Gebed om genade 

Pr. Laat ons bidden: 

 Goede God, Gij, die het leven liefhebt, 

 vanaf het allereerste begin en tot ver voorbij ons leven. 

 Sta ons bij, nu wij de mensen gedenken 

 die ons zijn ontvallen. 

 Voer ons en al onze geliefden naar stromend water  

en les onze dorst naar U. 

Dit vragen wij U omwille van uw zoon, de verrezen 

Heer, die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. 

 

Koor: Wees genadig, kom bevrijden, Kyrie eleison. 

  

 V. Onze dierbare overledenen,  

  hoe goed kennen we hun namen! 

  Zo dikwijls spreken we ze uit: liefdevol, bezorgd,  

 dankbaar, angstig ook, boos of verdrietig soms....   

 maar altijd, vertrouwd en dichtbij. 

 

In dit uur van gedenken willen wij hun namen 

gedenken. Daarmee halen we onze dierbaren terug  

uit de vreemdheid en de vergetelheid van de dood. 

In de kracht van de Geest overwinnen we   

vertrouwvol die onoverbrugbare afstand.  

Dan zijn we in die Geest samen, bij elkaar. 

 

Maken we het nu stil om ons heen en in ons.  

Laat ieder in die stilte in zichzelf de namen uitspreken 

van zijn of haar dierbare overledenen…………. 

 

Koor: Wees genadig, kom bevrijden, Kyrie eleison. 
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V. De Paaskaars, die wij nu ontsteken, is het licht, 

  waarin wij de overledenen plaatsen. 

  Wij willen hen blijvend herinneren 

  en op hen het licht van Pasen laten schijnen. 

 

Koor: Die ons voor het licht gemaakt hebt    tekst: Huub Oosterhuis 

voorzang/koor: 

Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven: 

Spreek Licht, wees hier aanwezig 

in uw Naam: Ik zal er zijn. 

 

Lezing: Ik zal met je meegaan (t. Kris Gelaude) 

Ik zal met je meegaan 

wegen van het onbekende. 

En als je twijfelt of niet weet waarheen 

zoek dan Mijn woord, 

Mijn hand, Mijn wandelstaf. 

Ik zal er zijn voor dag en dauw. 

Wanneer je moe wordt 

zal Ik naast je zitten. 

Dan delen we het brood. 

We wakkeren het vuur aan. 

Dan scheppen we stilte. 

Ik zal je dragen en Mij met jouw lot verbinden. 

Vrees niet de nacht. 

Mijn zorg ligt om je heen. 

De sterren worden je tot mantel. 

Bij tij en tegentij vertrouw je aan het leven toe. 

Mijn liefde heeft geen andere naam 

dan deze: Ik zal er zijn. 
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Tussenzang:  In uw handen leg ik mijn hart 

   -  t. Huub Oosterhuis – m. Antoine Oomen 

 

Koor:  In uw handen leg ik mijn hart. 

  Onrustig is mijn hart, totdat het rust in U. 

  In uw nacht leg ik mijn lichaam neer. 

 

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes 

  

Pr. Wij lezen uit het Heilig Evangelie van onze Heer,  

 Jezus Christus volgens Johannes 11: 21-27  

In die tijd zei Martha tot Jezus: ‘Heer, als U hier was geweest, 

dan zou mijn broer niet zijn gestorven; maar ook nu weet ik 

dat God U zal geven, al wat U Hem vraagt.’ Jezus sprak tot 

haar: ‘Uw broer zal verrijzen’. Martha gaf Hem ten antwoord: 

‘Ik weet dat hij verrijzen zal, bij de verrijzenis op de jongste 

dag.’  Jezus zei tot haar: ‘Ik ben de verrijzenis en het leven, wie 

in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.  En wie leeft en 

gelooft in Mij, zal niet sterven voor eeuwig! Gelooft je dit?’ 

Martha antwoordde Hem: ‘Ja Heer, ik geloof dat U de Messias 

bent, de Zoon van de levende God, die in deze wereld komt.’            

Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Acclamatie: Gij die weet    -   t. Huub Oosterhuis/ m. Antoine Oomen 

Voorzang/koor  

Gij die weet wat in mensen omgaat, ontferm U, 

wees genadig, kom bevrijden, 

sterk ons dat wij niet verdwalen in verdriet.  2x. 

 

Verkondiging 
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Voorbeden 

Barmhartige God, Gij, die elk mens vasthoudt en nieuw leven 

schenkt, wij bidden U: 

Voor onze overledenen van wie de namen bij U bekend zijn, 

dat zij allen bij U zijn thuisgekomen, dat zij leven in uw land. 

 

Koor: Blijf ons dan roepen dat wij opstaan 

 uit alle onmacht, angst en dood vandaan.  
 

Wij bidden U voor mensen die naamloos stierven, 

wier naam nergens en door niemand is genoemd; 

dat zij niet voorgoed verloren zijn, maar gekend zijn bij U. 

 

Koor: Blijf ons dan roepen dat wij opstaan 

 uit alle onmacht, angst en dood vandaan.  
 

Wij bidden voor mensen, die hun geliefde missen 

en moeilijk een nieuwe weg in het leven kunnen vinden; 

Dat zij ervaren dat U zich om hen bekommert 

en hen de weg wijst naar uw bron . . .  

 

Koor: Blijf ons dan roepen dat wij opstaan 

 uit alle onmacht, angst en dood vandaan.  
 

Wij bidden voor hen die moeilijk of niet kunnen rouwen, 

voor hen die verharden in hun verdriet; 

dat Gij hen zacht en teder aanraakt 

en hun hart opnieuw doet stromen. 

Barmhartige God, elke dood is bij U een nieuwe geboorte, 

elke rots wordt bij U een levende steen. 

Doe ook ons herleven en thuiskomen bij U.  Amen. 
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De Offerande 

Brood en wijn worden op de altaartafel gezet 

 

Pianospel 

 

Pr. Bidt zusters en broeders  

 dat mijn en Uw offer aanvaard kan worden  

 door God, de almachtige Vader. 

 Moge de Heer het offer uit onze handen aannemen, 

tot lof en eer van Zijn Naam, tot welzijn 

van ons en van heel Zijn heilige Kerk. 

 

Gebed over de gaven  

 

Eucharistisch Gebed 

 
Het brengt je uit je gewone doen als mensen niet langer een 

belofte zijn, maar een herinnering, een naam zonder handen, een 

pijnlijk heimwee naar een verborgen land van nabijheid, van 

samen lachen en samen huilen. Wat blijft er nog te zeggen over 

al onze overledenen, die niets meer horen, misschien wél 

begrijpen - álles begrijpen nu zonder woorden… 

 

God, nu moet U ons te hulp komen, al is het ook van nog zover. 

Kom en spreek nóg eens dat woord van welkom dat U sprak bij 

hun: “jullie mogen er zijn – jullie zijn heel goed’. Herhaal nog 

eens dat woord van toen: “Jullie zijn mijn beeld, jullie lijken op 

Mij’. Beelden van U, kindje die eens leerde lopen en naar hun 

moeder grepen; die leerde praten met allerlei woorden om te 

kennen en te beminnen. Uw beeld, toen zij liefhadden en wakker 

lagen, soms angstig waren en goed wilden doen. Uw beeld, God, 
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ook toen álles zich tegen hen keerde. God, zég het vandaag 

opnieuw dat zij nog steeds uw beeld zijn, nu zij er niet meer zijn 

voor ons. 

  

God, geef uw naam aan dit gebeuren, want in onze mensen-taal 

is er geen woord dat recht doet aan haar leven en dat toekomst 

heeft. Geef uw naam aan onze dierbare doden, want het is zo 

triest en troosteloos dat zij niet meer in ons midden zijn. Geef uw 

naam aan hen, die uit onze tijd gevallen, een stuk geworden zijn 

van ons eigen hart. Verbind uw naam, uw toekomst, God, aan 

dit kruis, zoals eens Jezus van Nazareth uw verlossende naam 

gegeven heeft, aan zijn vroegtijdig sterven. 

 

Want op de avond voor zijn lijden en dood, kwam Hij met zijn vrienden 

samen, nam brood, brak het, deelde het rond en zei: “Dit is mijn 

lichaam, voor jullie gebroken.”  

 

Daarna nam Hij de beker wijn en zei: “Dit is de beker van het nieuwe 

verbond, mijn bloed voor jullie vergoten tot vergeving van jullie 

zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.” 

 

Pr.  Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. 

 

Koor: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 

 Wij leven en sterven voor God onze Heer, 

 aan Hem behoren wij toe. 

 

God, wij breken dit brood, ons leven om Hem te herkennen, die 

er was voor ons, uw Zoon, het leven zelf, onze enige hoop.  Wij 

bidden U: stort zijn Geest uit in onze bedroefde harten:  

uw Geest om te verwarmen wat is verkild, om weer soepel te 
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maken wat is verhard en lévend wat nu is versteend. God, wij 

danken U, zelfs vandaag, omdat U ons niet alleen laat met de 

dood; omdat Jezus Christus ons is voorgegaan in lijden, in dood, 

in zijn verrijzenis; omdat onze dierbare overledenen úw genade 

zijn voor ons, uw geschenken uit de hemel. Daarom brengen wij 

u zelfs vandaag de eer die alleen U toekomt tot in eeuwigheid. - 

Amen. 

 

Onze Vader 

 

Vredeswens 

Koor:  

Gij, levende, eerste en laatste, 

Moeder, Vader, God, onspreekbaar boven onze woorden uit: 

Zegen uw mensen die hier nu zijn 

en al uw mensen, waar ook ter wereld. 

Doe lichten over ons uw Aangezicht en geef ons vrede. 

 

Communie 

 

Lied:   De gestorvene    tekst: Ida Gerhardt / muz. Antoine Oomen 

Sopraansolo: Liesbeth van ‘t Hoff 

Zeven maal om de aarde te gaan, 

als het zou moeten ophanden en voeten; 

zevenmaal om die éne te groeten 

die daar lachend te wachten zou staan. 

Zevenmaal om de aarde te gaan. 

 

Zevenmaal over de zeeën te gaan, 

schraal in de kleren, wat zou het mij deren, 

kon uit de dood ik die ene doen keren. 
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Zevenmaal over de zeeën te gaan, 

Zevenmaal om met z’n tweeën te staan. 

 

Slotgebed -  Mededelingen  

 

Zending en zegen 

 

Slotlied: Ga mee met ons    
  

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit 

naar tijd en land door U ooit aangeduid. 

Leef op in ons, de mens die leven moet, 

Een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 

 

Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 

gun ons een flits, een teken in de tijd 

dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 

en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 

 

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U ? 

Een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 

Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop. 

Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

 

 

    


