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Begroeting 

 

Symboliek van licht 

 

lied 276  
 Zomaar een dak boven wat hoofden, 

 deur die naar stilte openstaat. 

 Muren van huid, ramen als ogen, 

 speurend naar hoop en dageraad. 

 Huis dat een levend lichaam wordt, 

 als wij er binnengaan 

 om recht voor God te staan. 

 

 Woorden van ver, vallende sterren, 

 vonken verleden hier gezaaid. 

 Namen voor hem, dromen, signalen, 

 diep uit de wereld aangewaaid. 

 Monden van aarde horen en zien, 

 onthouden, spreken voort 

 Gods vrij en lichtend woord. 

 

 Tafel van Eén, brood om te weten 

 dat wij elkaar gegeven zijn. 

 Wonder van God, mensen in vrede, 

 oud en vergeten nieuw geheim. 

 Breken en delen, zijn wat niet kan, 

 doen wat ondenkbaar is, 

 dood en verrijzenis. 
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gebed 
 
Persoonlijke woorden – Jeroen 

 

Orgelspel: uit J.S. Bach BWV 244 Mathäus Passion, 

koraal: Ich will hier bei Dir stehen 

Ik wil hier bij u blijven, 

veracht mij toch niet, 

u wil ik niet verlaten 

wanneer uw hart breekt, 

wanneer uw hart verbleekt 

in de laatste doodssteek, 

dan wil ik u in mijn armen 

nemen en in mijn schoot 

 

Persoonlijke woorden – Pieter 

 

Muziek: Arvo Pärt: Fratres, arr. piano en cello 

 

Persoonlijke woorden – Cor v.d. Mark 

 

Orgelspel: uit J.S. Bach BWV 147 Herz und Mund und 

Tat und Leben, koraal: Jesu bleibet meine Freude 

Jezus zal mijn vreugde blijven, 

balsem voor mijn hart, en troost; 

Jezus hoedt mij ook in ’t lijden, 

Hij is van mijn leven de kracht, 

van mijn ogen de lust en de zon, 

Hij is mijn zieleschat en hoogst genot; 

Daarom zal Jezus altijd in mijn hart 

en nooit uit mijn ogen zijn. 
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Bijbellezing uit Filippenzen 2 
3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in 
alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb 
niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die 
van de ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die 
Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte van God had, 
hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er 
afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en 
werd gelijk aan een mens. En als mens 
verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het 
kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de 
naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat 
in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de 
hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal 
belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de 
Vader. 
… 14Doe alles zonder morren en tegenspreken, 15opdat u 
zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van 
God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, 
waartussen u schittert als sterren aan de hemel. 16Houd 
daarbij vast aan het woord dat leven brengt. 
 

 

Overdenking n.a.v.: Matteüs 11: 28-30 (NBG ’51) 
28Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 

u rust geven; 29neemt mijn juk op u en leert van Mij, want 

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust 

vinden voor uw zielen; 30want mijn juk is zacht en mijn 

last is licht. 
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lied 275  

 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 en hoe onzegbaar ons nabij. 

 Gij zijt gestadig met ons bezig 

 onder uw vleugels rusten wij. 

 

 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 

 niet hoog en breed van ons vandaan. 

 Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 

 dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

 en niemand heeft U ooit gezien. 

 Maar wij vermoeden en geloven 

 dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

 Gij zijt in alles diep verscholen 

 in al wat leeft en zich ontvouwt. 

 Maar in de mensen wilt Gij wonen 

 met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 waar ook ter wereld mensen zijn. 

 Blijf zo genadig met ons bezig, 

 tot wij in U volkomen zijn. 
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Geloofsbelijdenis (wilt u hierbij gaan staan?) 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Here, 

die ontvangen is van de heilge Geest, 

geboren uit de Maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in 

het dodenrijk, 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van 

God, de almachtige Vader; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de 

doden. 

Ik geloof in de heilige Geest. 

Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, 

wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. 

Amen. 

 

gebed 
 
lied 634  

 U zij de glorie, opgestane Heer, 

 U zij de victorie, U zij alle eer! 

 Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 

 om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

 U zij de glorie, opgestane Heer,  

 U zij de victorie, U zij alle eer! 
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 Licht moge stralen in de duisternis, 

 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

 U zij de glorie, opgestane Heer, 

 U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

 

Uitleidende woorden (aanwezigen gaan zo mogelijk 
staan) 
 
 
orgelspel: Air, J.S. Bach 
 
 
De dienst wordt voortgezet aan het graf met: 
Bijbels getuigenis 
Graflegging 
Gebed 

Onze Vader, die in de hemelen zijt; 

Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op 

de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 

vergeven onzen schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van 

de boze. Want van U is het koninkrijk, en de 

kracht, en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 

Zegen 
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