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Allerzielen in het licht is naast de viering in de kerk ook een
avond om gezamenlijk met anderen uw dierbare op diverse
wijzen te herdenken op het kerkhof.
Op het kerkhof is het mogelijk om het graf van uw dierbare te
laten zegenen.
U kunt op de begraafplaats, gezamenlijk met anderen een
groot herdenkingshart met plantjes maken. De aanwezige
violen zijn daarvoor bestemd.
U kunt luisteren naar muziek en zang.
U kunt napraten in het atrium met koffie, thee, limonade of
chocolademelk.
Er zijn graflichten te koop.
Na de viering gaan we met ons licht samen op weg naar de
begraafplaats.
Bij vragen lopen er op het kerkhof medewerkers met een geel
fluorescerende hesje rond.
Natuurlijk kunt U een gift kwijt als vrijwillige bijdrage om de
kosten van deze avond te dekken.

STILTE
VERDER…….
De dood maakt ons stil. De stilte is soms een vijand, maar ook
een vriend.
Als het lawaai van buiten en binnen loeit weet ik nauwelijks
wie ik ben en wie ik worden zal.
Als ik dan mijn ogen sluit en inkeer op een uniek moment,
dan wordt het zacht in mij en teer, goed en fijn.
Dan raak ik even soms aan dat geheim van verborgen zijn in
mijn eigen ziel.
Dan adem ik dat leven in en uit, in en uit.
Dan is er enkel het zijn, en het zijn in mij.
Hoe wonderlijk kan stilte zijn.
Ik voel stille vreugde, stille dankbaarheid en stille kracht om
verder te gaan………..
OPENINGSLIED:
Licht dat ons aanstoot.
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 bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
Zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.

WELKOM EN INLEIDING
OPENINGSGEBED
VIERING VAN HET WOORD
Lezing uit het boek Koningen (1 Kon19)
Elia ging een grot binnen en overnachtte er. Toen kwam het
woord van Jahwe tot hem: `Wat doet gij hier, Elia?' Hij
antwoordde: `Ik heb vurig geijverd voor Jahwe, de God van de

legerscharen. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten
getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het
zwaard gedood; ik alleen ben overgebleven en nu staan ze
ook mij naar het leven.' Maar de Heer zei: `Ga naar buiten en
treed voor Jahwe op de berg.' Toen trok de Heer voorbij. Voor
de Heer uit ging een zeer zware storm, die bergen deed
splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de
storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de
aardbeving was de Heer niet. Op de aardbeving volgde vuur.
Maar ook in het vuur was de Heer niet. Op het vuur volgde
het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde,
bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en
bleef staan aan de ingang van de grot.
Woord van de Heer Allen: Wij danken God
TUSSENZANG:
Psalm 103 II: Barmhartige Heer, genadige God.
Vz: Barmhartige Heer, genadige God.
Allen: Barmhartige Heer, genadige God.
Vz: Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefde voor hen die geloven. Refr.
Vz. Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden. Refr.
Vz. Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. Refr.
Vz. Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld;

dan waait de wind – en zij zijn verdwenen. Refr.
Vz. Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen. Refr.
AANKONDIGING VAN HET EVANGELIE:
Halleluja: Ik ben de Verrijzenis en het Leven; wie in Mij
gelooft, zal leven in eeuwigheid.
Het Heilig Evangelie
De Heer zij met U
En met uw geest.
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes ( 18- vanaf 38 )
Lof zij u Christus
Daarna vroeg jozef van Arimatéa, die een leerling was van
jezus maar in het geheim uit vrees voor de joden, aan Pilatus
het lichaam van jezus te mogen wegnemen. Toen Pilatus dit
had toegestaan ging hij dus heen en nam het lichaam weg.
Nicodémus, die Hem vroeger ,s nachts bezocht had, kwam
ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer
honderd pond. Zij namen het lichaam van Jezus en wikkelden
het met welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een
Joodse begrafenis gebruikelijk is.
Op de plaats waar Hij gekruisigd werd lag een tuin en in die
tuin een nieuwe graf waarin nog nooit iemand was

neergelegd. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en
omdat het graf dichtbij was legden zij Jezus daarin neer.
Woord van de Heer – Allen: Wij danken God
ACCLAMATIE: (gezongen)
Heer, wij hoorden uw woord
en wij dragen het voort, de wereld in.
OVERWEGING
LIED: BLIJF MIJ NABIJ
1. Blijf mij nabij wanneer het avond is
Wanneer het licht vergaat in duisternis
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet
Bid ik tot U o Heer, verlaat mij niet.
2. Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord
Wijs mij de weg en leid mij veilig voort
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet
Ik heb U lief o Heer, verlaat mij niet.
3. Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht
Wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht
Dan weet ik Heer dat U mijn zwakheid ziet
Dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.
AANSTEKEN VAN DE KAARSEN IN DE GLAASJES MET NAAM
Met het aansteken van het kaarsje noemen we de namen
van de overledenen die in het afgelopen jaar gestorven zijn,
in het geloof dat zij mogen delen in het eeuwige licht.

Bij iedere naam mag iemand van de nabestaanden naar voren
komen om het lichtje aan te steken, de bloem in de vaas te
zetten en het herinneringskruisje in ontvangst nemen.
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LIED: PIE JESU
Pie Jesu Domine
Dona eis requiem.
Sempiternam, sempiternam.
Lieve Heer Jezus,
Geef hen rust, de eeuwige rust.
VOORBEDE EN INTENTIES
Gezongen acclamatie: Heer ontferm U.
Laten we in stilte bidden
voor allen die moeten heengaan ,
of zijn heen gegaan.
Voor wie sterven in eenzaamheid
zonder antwoord dan alleen de stilte.
Laat het die stilte zijn,
waarin ruimte en liefde zijn gloed
en kracht bewaart.
Dat zij ons leert,
zelfs met gemis en pijn, te zeggen: en toch……
Laten we bidden
voor de mensen die achter blijven.
Maar laat ons troosten
en zelf getroost worden.
In liefde en in zorg elkander dragend
tot waar U ons samenbrengt
in het eeuwige huis van uw genade.

Laten we bidden
voor onze gemeenschap hier en thuis.
Dat het gesproken woord ons samen houdt
en draagt in mensen en gebeurtenissen.
Leer ons het leven naar het licht te houden
en geef ons de kracht om lief te hebben.
Laat ons elkaar zoeken,
onvermoeibaar,
naar uw aangezicht dat ons telkens
weer tegenkomt in de ogen van de ander.
Intenties…….

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 wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.
Koorzang: 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.

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.
Vredeswens
ALLEEN DE STILTE
Vraag niet of er ergens ooit een schuilplaats is voor verdriet.
Zelfs als het zonlicht mij omarmt blijft het verlies als een
schaduw aan onze zijde.
Soms legt het onverwacht een vinger op onze ziel wanneer
een silhouet in de menigte jou weer even tot leven roept.
En woorden? Ach, ze komen langs, vaak haastig en soms
angstig. Ze zeggen niet zoveel.
Alleen de stilte, de onmetelijke stilte legt haar lieve armen om
ons heen. Zij draagt de tijd. Zij draagt ons. En ieder ogenblik
wordt een teken van oneindigheid.
SLOTGEBED
ZENDING EN GEBED OM ZEGEN
We lopen nu met elkaar rustig naar de begraafplaats.
U bent weer van harte welkom voor de koffie, thee of
chocolademelk straks in het Atrium van de kerk.

Op de begraafplaats zingen wij:
U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.
Zie Hem verschijnen: Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint".
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn Goddelijk wezen is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.

