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Wij begeleiden Nel van der Weijden 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 klein- en achterkleinkinderen
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.

3

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.
Gebed
Herinneringen door Gerard
Orgelspel
Herinneringen door Hans Bieshaar
Lied: Wij groeten U, o koningin
Wij groeten U, o koningin, o Maria:
U Moeder vol van teed're min, o Maria:
Refrein: Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn,
prijst met ons uw Koningin:
Salve, salve, salve, Regina.
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O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria.
Refrein: Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn,
prijst met ons uw Koningin:
Salve, salve, salve, Regina
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. refr.
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. refr.
Gedicht: Als de liefde niet bestond (Toon Hermans) door Lia
Als de liefde niet bestond
zullen ze stilstaan, de rivieren
en de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
als de liefde niet bestond
Nergens zouden bloemen staan
en de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
en de klok zou niet meer slaan
Als de liefde niet bestond
dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond
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Als de liefde niet bestond
zou de zon niet langer stralen
de wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond
Geen appel zou meer rijpen
zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
dan is de wereld koud als ijs
Ik zou sterven van de kou
en m'n adem zou bevriezen
als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou
Herinneringen van Nicky en Jorden
Lied: In the Lord I’ll be ever thankfull (Taizé)
In the Lord I’ll be ever thankful, in the Lord I will rejoice.
Look to him do not be afraid,
in Him rejoicing, the Lord is near,
in Him rejoicing, the Lord is near.
Herinneringen van Daan en Jip
Orgelspel
Lezing: Evangelie naar Matteüs (5, 1-12a) door Thea
In zijn Bergrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
Je bent een gelukkig mens
als je niet meer wilt hebben en zijn dan je aankunt,
want dan ben je precies geschikt voor Gods wereld.
Je bent gelukkig als je goed en vriendelijk bent,
want dan ligt de hele wereld voor je open.
Je bent gelukkig als je door en door eerlijk bent,
want daar kun je alles mee bereiken.
Je bent gelukkig als jij je steeds zuiver weet op te stellen,
want dan ontdek je God achter alle dingen.
Je bent gelukkig als je vrede om je heen weet te scheppen,
want dan zeggen ze, dat je een stukje hemel op aarde brengt.
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Je bent gelukkig als ze je tegenwerken
omdat je opkomt voor recht, want dan behoor je
tot de mensen die de nieuwe wereld opbouwen.
Heb er maar vertrouwen in, want later
zul je er voor altijd de vruchten van plukken.
Overweging
Lied: Er is een stad
Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal,
Er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal.
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 tafel om te eten,
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept 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
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Voorbede
Acclamatie: Ubi caritas et amor (Taizé)
Ubi caritas et amor,
ubi caritas, deus ibi est.
Waar vriendschap is en liefde, daar is God

Collecte
Lied: Mijn Herder de Heer (canon naar Psalm 23)
Mijn herder de Heer, mijn herder de Heer,
niets zal ontbreken, niets zal ontbreken,
Herder, mijn God.
Naar groene weiden voert hij mij,
naar groene weiden voert hij mij,
en lest mijn dorst en lest mijn dorst met water.
Goedheid en barmhartigheid
zullen mij volgen mijn leven lang.
Ik verblijf in mijn vaders woning,
voor altijd, voor altijd.
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

8

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.

Absoute (wij gaan staan)
Laatste zegening met water en wierook
Lied ten 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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Wij begeleiden Nel in familiekring naar haar laatste rustplaats op de
begraafplaats.
Gedicht bij het graf
Breng jij me weg tot aan de brug, Toine Lacet door Peter
Breng jij me weg tot aan de brug.
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga dan niet direct terug,
maar wacht totdat ik overga en zwaai me na.
Dan voel ik me heel veilig en vertrouwd.
Breng jij me weg tot aan de brug.
Ik heb geen idee, hoe diep het water is.
De overkant lijkt mij zo ver;
Je kunt de oever hier niet zien.
Zover het oog reikt, zie ik mist.
Ik twijfel aan het verder gaan.
De angst voor de dood
is als de angst voor het leven.
Het nieuwe lijkt te groot
om het oude op te geven.
In de diepte van het verlangen
ligt de kennis van het nieuwe leven.
Zoals een vlinder weet van vliegen
in haar donkere cocon.
Breng jij me weg tot aan de brug.
en ga dan niet te vlug terug.
Zwaai jij me na als ik erover ga.
Een heel klein duwtje in de rug
is alles wat ik nog verlang van jou.
Dank voor je liefde en je trouw.
Ik ga nu gauw,
want het begin is reeds in zicht.
Ik voel de warmte van het licht.
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Breng jij me weg tot aan de brug……

En toen het nieuwe licht kwam
kwam het nieuwe licht in mij
en toen het nieuwe groen kwam
kwam het nieuwe groen in mij
en toen de nieuwe zon kwam en lachte
lachte de nieuwe zon in mij.
Zo heeft het moeten zijn
het donker, de pijn, het verdriet,
de eenzaamheid, het lag achter me
toen het nieuwe licht kwam.
Je kunt het niet oproepen of aansteken
het komt wanneer het komt.
Laat het zo
laat het over je heen komen
alles komt uit Zijn hand.
(Toon Hermans)
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