LEVEN IN HET EEUWIG LICHT

1 november 2020
Wake op de middag voorafgaand
aan de gedenkdag van

Allerzielen

De Goede Herder
Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk

De graven en de urnenmuur zijn vanmiddag gezegend.
Het kerkhof is open.
Het hart van bloemen op het kerkhof is ingeplant.
Wilt u bij binnenkomst en tijdens de wake op de
aanwijzingen letten?
Bij de ingang wordt u een devotielicht overhandigd
wilt u dit rustig zelf aansteken?

Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld
Lector: Stephanie Jägel
Organisatie en medewerking: Jeaneke van der Hulst,
Gerard van der Hulst en Melissa Mooyman
Koster en camera: Chris Roessen

Vooraf hoort u liederen en muziek gezongen en gespeeld
door leden van het Middenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst,
toetsen
Zij verzorgen eveneens tijdens de wake de gezangen.

VOORAF
Als Alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.
Vuur dat nooit meer dooft
als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. (Herhalen)

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
zo lang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Bij de ingang wordt u een devotielicht overhandigd, heeft
u het lichtje aangestoken?
Wanneer ieder is gaan zitten:
_ _ _ _ _ _

OPENING VAN DE WAKE

Daar vertrouw ik op (naar Romeinen 8, 18-27)
Alle dingen gaan voorbij.
Zo heb Jij het ooit bedacht.
Zo is het goed.
Als een vriend ging Jij ons voor
en trok een spoor dwars door de nacht.
Dat geeft ons moed.
Dat er troost en licht zal zijn
en Jij ons optilt uit de pijn;
daar vertrouw ik op.

Dwars door twijfel en verdriet
dwingt jouw zacht en hoopvol lied:
dat liefde ons weer leven doet.
Deze hoop geeft mij houvast:
ik geloof wat ik niet zie
maar aarzelend vermoed:
Dat er troost en licht zal zijn
en Jij ons optilt uit de pijn.
Daar vertrouw ik op.
Begroeting
A: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
Amen
Woord van welkom
Gebed

WOORD EN GEBEDEN
Gezang in de ochtend (H. DrieEenheid)
In de ochtend wek Jij mij
uit de adem van het strand
Je roept mij aan, laat mij vrij
en maakt een enig mens van mij.
Je vult me met vertrouwen, spoort mij aan
om open en oprecht het leven aan te gaan.

In de middag loop Je met mij mee;
een vriend vol warmte en begrip.
Je kent mijn angsten en mijn pijn
en leert mij delen brood en wijn.
Zoon van mensen steeds nabij
die lijdt en sterft en leeft voor mij
’s Avonds kom ik bij Je aan,
Je staat op mij te wachten:
een troostend en waarachtig woord
een veilig huis een toevluchtsoord.
Je neemt me bij de hand
en kust me zacht tot leven,
Want nog voor mijn eerste ademtocht
heb Jij mijn naam in jouw hart gezocht
Lezing uit het Evangelie volgens Johannes 6, 37-40
Jezus richtte het woord tot zijn omstanders en zei:
‘Iedereen die de vader mij geeft zal bij mij komen, en wie
bij mij komt zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de
hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te
doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van
hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij
mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen
allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader:
dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig
leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood
zal opwekken.’
Woord van der Heer - Allen: Wij danken God.

Acclamatie: Laudate omnes gentes Laudate Dominum
Looft de Heer, alle volken looft de Heer
Overweging
Gedenken We gedenken onze dierbare overledenen van
het afgelopen jaar. We noemen hun namen en er wordt
een herinneringslichtje aangestoken.
In Manus tuas, Pater, (Taize)
In manus tuas, Pater, commendo spiritu meum
In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest
Ad Kluiters
Ida Bos – Kooter
Nettie Smeets - Uleman
Aad Beereboom
Jan Gordijn
Ria Tacx - van Kampen
Rie van der Meer - Montanus
Arie Wassenburg
Jo Vlasveld

Kees van Schie
Nel Koek - Zwetsloot
Theo Jaspers
Parochianen voor wie elders een uitvaart werd
gehouden
Alle overledenen die door hun Corona-ziekte geen
afscheid konden nemen van dierbaren
Stilte
In Manus tuas, Pater, (Taize)
In manus tuas, Pater, commendo spiritu meum
In uw handen, vader, beveel ik mijn geest.
Voorbeden en intenties

In Manus tuas, Pater, (Taize))
In manus tuas, Pater, commendo spiritu meum
In uw handen, vader, beveel ik mijn geest.

Het gebed des Heren
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
Wees gegroet Maria
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,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen
V: Heer geef alle overledenen de eeuwige rust
A: en het eeuwige licht verlichte hen,
V: dat ze mogen leven in vrede,
A: Amen.

SLOT VAN DE WAKE
Tijd
Tijd heelt geen wonden,
Tijd leert je leven met verdriet
en wachten, heel geduldig, tot je weer schoonheid ziet,
en de tederste herinneringen die zo diep vertakt zijn in je
ziel,
dat ze die tere plekken kunnen overgroeien.
Want hoe groot ook het verlies,
wat in je diepste wordt bewaard gaat niet verloren.
Gebed

Nooit meer alleen
Nooit meer langs wegen gaan alleen
Gods armen zachtjes om je heen
Zoals een mens je warmen mag
is Hij bij je ied’re dag
mag je stil geborgen zijn.
Ademen rustig, diep en wijd
eenvoud en vreugdevolle tijd
Dat je Zijn lieve vrede kent
in je ziel verbonden bent
met de kern van jouw bestaan.

Wat ook het leven van je vraagt
vreugde van binnen die je draagt
Dwars door het donker elke keer
en je tillen telkens weer
in een nieuw en helder licht.
Zegenbede (samen)
V: Moge het lied in de mensen niet verstommen
A: Moge het spreken niet overstemmen
V: Moge het zwijgen volstromen met stilte
A: Moge de wind in de bomen een verhaal ruisen
V: Moge de zorg en de pijn niet zonder warmhartigheid
zijn
A: Moge de rust van vanmiddag ons er toe brengen los
te laten
V: Moge de avond ons leiden naar oeverloos vertrouwen
A: Moge de nacht ons zeggen dat er meer is in een mens
V: Dat er een God mag zijn die ons zoekt, ziet en zegent
zodat er kracht in ons wordt gelegd voor het
onvermoede, voor de dag van morgen.
Vragen wij om die zegen, voor onszelf, voor elkaar en
voor onze geliefden hier en waar dan ook.
A: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
Amen.
Wegzending Gaat nu allen heen in Vrede
Allen: Wij danken God

U kunt na afloop het herinneringskruisje in de
gedachteniskapel afhalen en het lichtje mee naar huis
nemen.
Let u op de aanwijzigen om de kerk weer rustig te
kunnen verlaten.

