
Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt, 
als veel je wordt ontnomen, 

als je moet toelaten dat een ander je verzorgt, 
als het leven niet meer jouw leven is… 

 

Dan komt de tijd dat het einde goed is. 
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OPENING 
 

 
Begroeting en zegening bij de deur 
 

 
Intredezang  
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: Jerusalaim, stad van God, 
wees voor de mensen een veilig huis. 
Jerusalaim, 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 
 
 

Kruisteken en begroeting 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
Allen: Amen 
 

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en 
de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen 
Allen: en met uw geest 
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Lichtrite 
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. 
 

 

 

In Memoriam 
 
Herinneringen aan Cees  

 

 
Kyrie  
God, keer U tot ons en richt ons weer op 
wij zijn ten dode, wij zijn verslagen. 
Gij alleen kunt ons leven redden: 

Kyrie eleison 
Allen: Kyrie eleison 
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God, houd uw hand omhoog geheven, 
opdat ik zal leven en niet sterven 
en ik zal zingen van uw goedheid:  

Christe eleison 

Allen: Christe eleison 
 
Hier is de poort die gaat naar U toe 
alle rechtvaardigen laat Gij er binnen 
open uw poort en zij zullen leven:  
Kyrie eleison 
Allen: Kyrie eleison 

 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
Allen: Amen. 
 

 

Openingsgebed  
 

 

 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 25, 6-9 
Op die dag zal de Heer van de hemelse machten op deze berg 

een gastmaal aanrichten voor alle volkeren. Een feestmaal met 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, verrukkelijke, 
uitgelezen gerechten en belegen, gelouterde wijnen. 
Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren die over de volkeren 
ligt en de doek die alle naties bedekt. God de Heer zal voor 
altijd de dood vernietigen; Hij zal de tranen van alle gezichten 

afwissen, en de schande van zijn volk wegnemen van heel de 
aarde. 
Want zo heeft de Heer besloten! Op die dag zal men zeggen: 
Dat is onze God. Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered. 

Dat is de Heer op wie wij ons vertrouwen hadden gesteld; Laat 
ons blij zijn en juichen om de redding die Hij ons heeft 
gebracht. 

Woord van de Heer.     
Allen: Wij danken God. 
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Antwoordpsalm: psalm 23 
Refrein: Want mijn Herder is de Heer: 
nooit zal er mij iets ontbreken. 
 

Mijn herder is de Heer: het ontbreekt mij aan niets.  

Hij legt mij in grazige weiden,  
Hij geeft rust aan mijn ziel,  
Hij leidt mij naar rustige waat'ren  
om mijn ziel te verkwikken. Refrein  
  
Hij leidt mij in het rechte spoor omwille van Zijn naam.  
Al moet ik door donkere dalen, ik vrees geen kwaad.  

Uw staf en Uw stok zijn mijn troost,  
Gij zijt steeds bij mij. Refrein 
  
Gij bereidt voor mij een tafel  
voor het oog van mijn vijand.  

Gij zalft met olie mijn hoofd  

en mijn beker vloeit over. Refrein 

  
Mij volgen Uw heil en Uw mildheid  
al de dagen van mijn leven.  
In het huis van mijn Heer wil ik wonen  
tot in lengte van dagen. Refrein 
 

 

Evangelielezing Joh. 15, 1-11 
De Heer zij met u 
Allen: En met uw geest 
 

Uit het heilig evangelie volgens Johannes 
Allen: Lof zij U Christus 

 

In die tijd sprak Jezus: Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie 

in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los 

van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij 

weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, 

gooit ze in het vuur, en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en 

mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het 
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krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke 

vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn. Zoals de Vader 

Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn 

liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde 

blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb 

onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn 

vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. 

Woord van de Heer.     

Allen: Wij danken God. 

 

 

Evangelie acclamatie 
Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God onze Heer.  
Aan Hem behoren wij toe. 
 

 

Overweging 
 

 
Het lied van de opstanding 
De steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 

staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 
De ballingen keren. 

Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Als lachen en juichen - die zaaiden in tranen, 

die keren met lachen en juichen. 
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De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:  

Ik open hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen, en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 
 
Voorbede  
 

 

Onze Vader 
Allen: 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. 
 

 

Collecte 
 

LAATSTE EERBETOON 
 

 

Verhaal  
Er was eens een boom, een sterke grote boom 

die met zijn zware takken en brede kruin 
langs de waterkant stond, 
al vele jaren. 

Op een goede dag kwam er een man aan, 
gewapend met een groot mes. 
De boom hield van schrik het ruisen in, 
maar er was geen ontkomen meer aan. 

De man zette het mes erin, 
sneed een sterke mooie tak van de boom 
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en nam die mee naar huis. 
Drie dagen later kwam de man terug 
en opnieuw werd de boom bang en bezorgd en dacht… 
“welke tak is er nu aan de beurt?” 

Maar de man ging zitten aan de voet van de boom, 

en begon te spelen op een fluit die hij van de tak gemaakt had. 
De boom luisterde ademloos en herkende de melodie 
die de man telkens opnieuw speelde. 
“Hoor je mij? Ken je me nog?” 
Ik ben van jou… 
uit jouw hart gegroeid, 
uit jouw hart gesneden. 

Ik zing nu voortaan mijn eigen lied, 
maar jou vergeten doe ik niet. 
Ik leef en ga nu een eigen weg 
mijn toekomst tegemoet. 
Maar vergeten zal ik niet 

dat ik dank aan jou 

’t begin van dit… 

mijn levenslied! 
 
 

Fluitspel door Paula: The Exodus Song 
 

 

Het gedachteniskruisje voor Cees 
 

 

Ave Maria 
Ave Maria 
gratia plena 
Dominus tecum 
benedicta tu in mulieribus 

et benedictus fructus ventris 
tui, Jesus. 
 
Sancta Maria 

Mater Dei 
ora pro nobis peccatoribus 
nunc et in hora mortis nostrae. 

Amen. 
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Absoute 
 
Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf.  

Wij leven en sterven voor God onze Heer.  

Aan Hem behoren wij toe. 
 
 
Uittocht  
Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  

tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Men zegt, sterven is een afscheid 

een eindeloze reis. 

God zegt, sterven is nieuw leven 

’n vredig paradijs. 

Want het licht blijft altijd branden 

de geest leeft verder door. 

Nee, het licht zal nooit verdwijnen 

daar zorgt onze God wel voor. 


