OPENINGSRITUS
Begroeting van de overledene
Intrede
Requiem
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
“Heer, geef hun de eeuwige rust
en het eeuwig licht verlichte hen.”.
U o God komt de lof toe op Sion,
aan U dragen wij onze offeranden op in Jeruzalem:
Heer hoor mijn gebed, want tot U komt alle vlees.

Woord van welkom en liturgische groet.
Ontsteken van de kaarsen
In herinnering aan Lolke Leenstra
Gebed om vergeving
Voor datgene wat niet goed was
voor datgene wat ongezegd bleef
voor datgene waarin wij elkaar
en de Eeuwige tekort hebben gedaan,
vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Eerste lezing
(Na de lezing zegt de voorganger: Zo spreekt de Heer.
Allen antwoorden: Wij danken God. )

Lied: Psalm 103
Koor:

Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

Allen:

Eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

Koor:

Want wat de hemel is voor de aarde
dat is Uw liefde voor hen die geloven.

Allen:

Geef ons vandaag een teken van liefde.

Koor:

Gij, de vergeving van alle zonden,
recht en gerechtigheid voor deze wereld.
Gij, de vergeving van alle zonden,
geef ons vandaag een teken van liefde.

Allen:

Koor:

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij Uw mensen zijn, Gij, onze God.

Allen:

Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

Evangelielezing (Allen gaan staan)
De Heer zij met u

En met uw geest.
Uit het heilig evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens (naam evangelist)

Lof zij U, Christus
Na de lezing:
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Acclamatie
Woorden van oudsher gegeven
zingen van geluk en pijn
blijven spreken over leven
‘ga’ en ik zal met je zijn.

Overweging
Ophangen gedachteniskruisje
Lied: Heer, herinner U de namen
Heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn.
En vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.
Heer, herinner U hun luist’rend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
en armzaalgheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen
en wis hunne zonden uit.

Waarheen zal de mens zich keren
die, staand voor Uw aangezicht,
uwe liefde moet ontberen
bij het eindelijk gericht?
Heer zo Gij niet wordt bewogen
door het breken van zijn stem,
door de droefheid in zijn ogen,
is bij niemand heil voor hem.

Lied: De Heer heeft mij gezien
1.

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als Zijn huis,
plant als een boom in ons Zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot Zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3.

Gij geeft het Uw beminden in de slaap,
Gij zaait Uw Naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt,
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij Uw beminden overkomen.

Voorbede. Na elke voorbede zingen we:
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
We leven en sterven voor God onze Heer.
Aan hem behoren wij toe.

Collecte
Lied: Pelgrimstocht der mensen
1 Pelgrimstocht der mensen; 40 jaar woestijn,
Onvervulde wensen, het Land zal heerlijk zijn!
Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om?
God, trek in ons midden; Kom Heer Jezus kom!
God, trek in ons midden: Kom Heer Jezus kom!
2 Vrucht van eenzaam sterven, het leven overwon!
Wij gaan het Land nu erven, God is zelf haar Zon.
Trekkers vol vertrouwen, werpt uw last op Hem.
God is zelf aan het bouwen, het nieuw Jeruzalem.
God is zelf aan het bouwen, het nieuw Jeruzalem.

COMMUNIERITUS
Vredesgebed, vredeswens, vredeslied.
(ondertussen wordt het heilig Brood opgehaald)
Vriendelijk licht, dat heel de dag
aan de hemel hebt geblonken,
laat niet eenzaam in het donker
wie uw glorie stralen zag.
Vriendelijk licht, dat leven schenkt
en het duister hebt verdreven,
geef mij warmte om te leven
als de koude dood mij wenkt.
Vriendelijk licht, blijf in mijn hart,
dat uw gloed niet kan ontberen,
nu de nacht gaat wederkeren
en nu al wat leeft verstart.

Vriendelijk licht van ’t paradijs
wijs mij waar Gods morgen is en
weer van mij de duisternissen,
als ik uit de nacht herrijs.
Vriendelijk licht, dat eeuwig brandt,
wil de dood in mij verteren,
licht der zondaars, licht des Heren,
licht van ’t eeuwig vaderland.

Lied: Psalm 103 (II)
Barmhartige Heer, genadige God (2X)

1.

Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is Zijn liefde voor hen die geloven.
Barmhartige Heer, genadige God.

2.

Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.
Barmhartige Heer, genadige God.

3.

Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.
Barmhartige Heer, genadige God.

4.

Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld;
dan waait de wind en zij zijn verdwenen.
Barmhartige Heer, genadige God.

5.

Maar duren zal de liefde van God
voor allen die Zijn verbond bewaren,
Zijn woord behartigen en het volbrengen.
Barmhartige Heer, genadige God.

Gebed.
God van ons leven,
Gij wilt ons nabij zijn
in het brood dat geheiligd werd
tot het Lichaam van Christus.
Wij delen dit brood
in verbondenheid met allen
die op u hun vertrouwen stellen.
Wij scharen ons in een lange rij van mensen
die zich hoopvol richten tot U.
Wij geloven van harte
dat Christus onder ons aanwezig is
als leeftocht op de weg naar U.
Laat dit Brood om Jezus’ naam
ons bemoedigen en kracht geven.
God, bevestig ons geloof en versterk ons vertrouwen
nu wij bidden met Jezus’ woorden:

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 schuld, zoals wij ook
anderen hun schuld vergeven; en leid ons niet
in bekoring maar verlos ons van het kwade.

Verlos ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn
van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol
wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid in eeuwigheid.Amen.

Uitnodiging tot de communie
Communie

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.

Communiegebed 4.
Goede God
U bent de bron van alle leven.
Al wat leeft staat bij U geschreven
in de palm van Uw hand.
Bij U weten wij ons geborgen en beschermd;
niet alleen tijdens ons leven, maar ook na ons
aardse leven, in de dood.
Uit U ontspringt alle leven en naar U keert
alle leven terug. Wij zeggen U dank voor Uw
altijddurende Aanwezigheid:

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf
wij leven en sterven voor God onze Heer
aan Hem behoren wij toe.
Om ons leven met U te delen en met elkaar
hebt Gij de heilige Geest gegeven;
de Geest van vertrouwen en overgaven aan U,
de Geest van zorg en steun voor de naaste
in pijn en verdriet. Geef dat wij de Geest op dit
moment en in de komende tijd voelbaar aanwezig
mogen weten bij elkaar.

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf
wij leven en sterven voor God onze Heer
aan Hem behoren wij toe.

Wanneer wij dit brood in handen nemen
weten wij U daarin aanwezig.
En wanneer wij, zoals vandaag, Brood met elkaar
breken en delen willen wij daarmee gehoor geven
aan de oproep van Uw Zoon Jezus om ons leven,
onze zorg en verdriet met elkaar te delen;
elkaar daarin tot troost en steun zijn
nu en in de toekomende tijd.

De steppe zal bloeien
1.

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.

2.

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.

mededelingen.
Tijdens het uitdragen van de kist:
In paradisum
In paradisum dedúcant te ángeli,
in tuo advéntu suscipiant te mártyres,
et perdúcante in civitátem sanctam Jerúsalem.
Chorus angelorum te suscipiat.
Et cum Lazaro quondam paupere

aeternam habeas requiem.
De engelen, zij mogen u geleiden naar het paradijs,
de martelaren mogen u ontvangen bij uw komst,
en u brengen naar de heilige stad Jeruzalem.
Het koor van engelen moge u ontvangen,
en moogt gij, samen met de arme Lazarus,
de eeuwige rust vinden.

