Viering uit dankbaarheid voor het leven van

Jan Langeveld
10 februari 1926

26 juli 2021

30 juli 2021
HH Cosmas en Damianuskerk, Abcoude

CORONA-REGELS
We verzoeken u vriendelijk, maar dringend,
om de anderhalve meter afstand te respecteren,
plaats te nemen bij de met hartjes aangeduide plekken,
de overige plaatsen open te laten
en de aanwijzingen van de uitvaartondernemer
op te volgen.
Helaas is het niet toegestaan om mee te zingen.

Voorgangers:
Koor:
Organist:

Susan van Agten
Loes Bank
leden van het Cosmas & Damianuskoor
Peter Staats
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Wij begeleiden Jan Langeveld in ons midden
Openingslied: Als God ons thuisbrengt (Psalm 126)
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn
Refrein:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ”Hun God doet wonderen.”
Ja, Hij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.
Refrein:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn (2x)
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
Refrein:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn (2x)
Welkom en inleiding
Lichtceremonie door kleinkinderen
Kyrie (Heer ontferm u)
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
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Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Herinneringen: Hans
Lied: Lied aan het licht
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.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
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.
Herinneringen: Tom en Pim
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Lied: Daglicht gaat stralen (mel. Morning has broken)
Daglicht gaat stralen
als nieuw geschapen,
merels gaan zingen
als nooit gehoord.
Voor deze dingen
wil ik U danken,
want zij ontspringen
uw eerste woord.
Zoet is de regen,
hemels het zonlicht,
fris ligt de dauw op
het eerste groen.
Dit is als Edens
bloeiende tuinen,
waar wij Gods schreden
vinden als toen.
Ik vang het zonlicht
en groet de morgen,
breng aan de Maker
mijn eerbewijs.
Prijs, al wat ademt,
iedere morgen
als nieuwe schepping,
als paradijs!
Herinneringen: Ton
Lied: Jerusalaïm
Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal,
Er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal.
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Refrein;
Jerusalaïm, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis.
Jerusalaïm, stad van vrede,
breng ons weer thuis.
Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal.
Er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal. Refrein
Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal. Refrein
Herinneringen: Kees-Jan
Orgelspel
Gedicht: Voetsporen in het zand
Ik droomde eens
en zie ik liep aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen
twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop.
In tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

6

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad….”
De Heer keek toen vol liefde mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
“Mijn lieve kind,
toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen…”
Overweging
Stilte
Voorbede
Onze Vader
Onze Vader die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen
Gedachteniskruisje
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Lied: Ave Maria door Jantina Ras
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus
ventris tuae Jesus.
Sancta Maria, mater dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bidt voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Dankwoord door Wim
Absoute (wij gaan staan)
Laatste zegening met water en wierook
Lied bij de uitgeleide: In paradisum
In paradisum deducant te Angeli:
In tuo adventu Suscipiant te Martyres,
Et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.
Dat de engelen u voeren naar het paradijs,
Bij uw aankomst de martelaren u ontvangen
En geleiden naar de heilige stad Jeruzalem.
Dat het koor der engelen u ontvange
En gij met de arme Lazarus van weleer
De eeuwige rust moogt vinden.
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