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Intrede 

Bij de ingang wordt Ben met zijn naaste familie ontvangen. Daarna 

wordt hij besprenkeld met wijwater als herinnering aan het doopsel 

dat hij aan het begin van zijn leven ontving. 

 

Intredelied: Zo vriendelijk en veilig 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heengeslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

Want waar ben ik als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over als mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft, 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

 

 

OPENINGSRITUS 

 

 

Liturgische begroeting 

 

Woord van welkom 
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Lichtritueel 

We nemen afscheid van Ben in het licht van ons geloof:  

de verrijzenis van Christus.  

Daarom zullen nu de kaarsen rondom zijn baar worden aangestoken 

door Rénate, Mariska, Kim, Leon, Ben en Jenny. 

Jeroen ontsteekt de kaars aan de Paaskaars. 

 

Lied: 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. 

 



 5 

Tekst: Als je van iemand houdt (Cita) 

Als je van iemand houdt 

en je bent door de dood van elkaar gescheiden, 

dan is er op de wereld niets en niemand, 

die de leegte van de afwezigheid kan vullen. 

Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken. 

Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. 

Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost, 

want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, 

blijf je daardoor met elkaar verbonden. 

 

Zeg niet: ‘God zal de leegte vullen’, 

want -geloof me- dat doet Hij niet.  

Integendeel: Hij houdt de leegte leeg  

en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap  

met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. 

Hoe mooier en rijker de herinneringen, 

des te moeilijker is het afscheid. 

Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering 

veranderen in stille vreugde. 

 

De mooie dingen van vroeger 

zijn geen doorn in het vlees, 

maar een kostbaar geschenk, 

dat je met je mee draagt. 

Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen, 

maar doe dat van tijd tot tijd.  

Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, 

maar alleen op bijzondere ogenblikken. 

Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,  

een veilig bezit. 

Dus, droog je tranen en huil niet, als je van me houdt. 

(Dietrich Bonhoeffer) 

 

Stilte 
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Heer, ontferm U 

Heer, ontferm U (3x) 

Christus, ontferm U (3x) 

Heer, ontferm U (3x) 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Lezing: Psalm 15 (vrije vertaling) (Mariet) 

Leven zoals je bedoeld bent, onverstoorbaar de aangegeven weg 

gaan. Niemand beledigen, niemand misbruiken, niemand laten vallen. 

Gewoon beantwoorden aan de verwachting, mens zijn voor de men-

sen. Een die goed doet, een die betrouwbaar is, reisgenoot, onderdak, 

op je mooist ben je dan, op je sterkst, mens, onwankelbaar mens.  

Jij, jij mag thuis zijn bij onze Vader in de Hemel. 

 

Tussenzang: Waar vriendschap heerst 

Refr. Ubi caritas et amor, Deus ibi est! 

         (Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God!) 

 

Laat ons dus, nu wij hier tezamen zijn, 

zorgen dat er geen verdeeldheid heerst! 

Geen wrok meer, geen onenigheid, 

Moge Christus in ons midden zijn!  (Refr.) 

 

Evangelie Johannes 15, 12-17      (allen gaan staan indien mogelijk) 

Op de avond voor zijn dood zei Jezus tot zijn vrienden: Dit is mijn 

grootste wens: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie 

heb gegeven. De grootste liefde die iemand aan zijn vrienden kan 

laten zien, is wanneer hij zijn leven voor hen over heeft. Jullie zijn 

mijn vrienden, maar dan vraag Ik je ook dat proberen te doen wat Ik 
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jullie heb voorgeleefd. Voor Mij zijn jullie geen knechten, want een 

knecht weet niet wat zijn meester doet. Jullie zijn mijn vrienden, 

omdat Ik jullie alles heb verteld wat Ik van mijn Vader heb 

meegekregen. Jullie hebben Mij niet uitgekozen, maar Ik heb jullie 

uitgekozen en Ik vraag jullie op weg te gaan en vruchten te dragen 

die blijvend zijn. Ik stuur jullie het leven in met de boodschap: Heb 

elkaar lief.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Overweging  

 

Groter dan ons hart 

C.: Gij die geroepen hebt ‘licht’ en het licht werd geboren, 

      en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag. 

      Gij die geroepen hebt ‘o mens’ en wij werden geboren, 

      Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef. 
 

Refr.:Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,  

         die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 
 

C.: Gij die liefde zijt, diep als de zee, flitsend als weerlicht,  

sterker dan de dood, laat niet verloren gaan één mensenkind. 

      Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,  

      laat niet de dood die alles scheidt en leegmaakt, 

      laat niet de tweede dood over ons komen.  Refr. 
 

C.: Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand, 

      wees hun toekomst ongezien. 

      Voor mensen die van U verlaten zijn,  

      voor allen die hun lot niet kunnen dragen,  

      voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. 

      Voor uw naamgenoten in ons midden:  

      vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 

      Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, 

      dat zij staande blijven in ons midden.   Refr. 
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C.: Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt, 

      Gij die vreugde schept in mensen,  

      Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult, 

      laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 

      doe ons opengaan voor het visioen van vrede, 

      dat sinds mensenheugenis ons roept.   Refr.  

 

C.: Verhaast de dag van uw gerechtigheid, zie het niet langer aan 

      dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, 

      kinderen gedood;  

      dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. 

      Zoals een hert reikhalst naar levend water,  

      doe ons zo verlangen naar de dag dat wij,  

      nu nog verdeelde mensen, 

      in uw stad verzameld zijn, in U verenigd en voltooid, 

      in U vereeuwigd. 

      Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn. Refr. 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: Hoor ik dat woord 

Hoor ik dat woord, je bent hier aanwezig;  

even bekend in dat brekend gebaar. 

Een geur onbeschrijflijk roept jou plots te voorschijn, 

dan weer vervlogen als was je niet waar. 

 

Wat liet je ons na, wat kunnen we delen, 

hoe ben je aanwezig, hier onder ons? 
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Beelden van jou zijn in mijn hart besloten, 

en niet uit te wissen: ja, waarlijk een mens. 

Een die voorbijgaat doet mij aan je denken; 

soms klinkt je naam als een pijnlijke wens. 

 

Wat liet je ons na, wat kunnen we delen, 

hoe ben je aanwezig, hier onder ons? 

 

Dwars door de muren, je bent in mijn dromen, 

je wenkt onweerstaanbaar, ik raak je niet aan. 

Soms even nabij in het vuur dat verwarmt, 

en weer verdwenen, in rook opgegaan. 

 

Je brengt ons bijeen, wij vieren je leven, 

zo ben je aanwezig, hier onder ons. 

 

Gebed over de gaven 

 

(allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart. 

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Prefatie 

U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en 

genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, 

maar vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, 

is voor ons geslacht. 

Aan Hem danken de kinderen van het licht hun geboorte tot eeuwig 

leven. Aan Hem danken Gods uitverkorenen hun toegang tot het Rijk 

der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost, 

door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. Vreugde om 
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het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, vreugde ver-

vult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die U loven, 

die U dit lied toezingen zonder einde: 

 

Heilig 

Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 

Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed                            (allen knielen indien mogelijk) 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 

tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw 

Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 

allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 

Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en 

dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 

Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 

kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 

worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het Paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 

in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 

uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 

terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 

ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 

uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met 

de woorden:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam 

dat voor u gegeven wordt. 
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Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 

sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen 

en zei:  

 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 

want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond; 

dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten 

tot vergeving van de zonden. 

Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

   en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 

onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 

verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 

aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrou-

wen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 

Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 

vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 

Geest en breng ons elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 

Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 

wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 

bisschop Willem en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt 

aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere 

plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van 

ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, 

de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw 

heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen 

hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Gedenk Ben, die 

Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat hem, die in de doop met 
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Christus gestorven en herboren is, ook verrijzen tot nieuw leven met 

uw Zoon. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank, 

door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer 

onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en 

nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

COMMUNIERITUS 

 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die 

Jezus ons gegeven heeft: 

A. : 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. 

Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in on-

ze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 

zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 

       let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; 

       vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.  

       Gij die leeft in eeuwigheid.  

A. : Amen 
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Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

geef ons de vrede. 

 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

          maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 

 

Communielied: Ave Maria (W.A. Mozart) 

 

Gebed na de communie 

 

Tekst: Soms voel je hoe iemand je zoekt (Rénate) 

 

Korte herinnering aan Ben (Josephine) 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Absoute  

 

Besprenkeling met wijwater 

 

Lied: Neem mij aan zoals ik ben 

Neem mij aan zoals ik ben, 

zuiver uit wie ik zal zijn. 

Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij. 

 

Bewieroking 

 

Lied: Neem mij aan zoals ik ben 

Neem mij aan zoals ik ben, 

zuiver uit wie ik zal zijn. 

Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij. 

 

Lied bij het verlaten van de kerk: In paradisum 

In paradísum dedúcant te Angeli: 

in tuo advéntu suscípiant Mártyres, 

et perdúant te in civitátem sanctam Jerúsalem. 

Chorus Angelórum te suscípiat, 

et cum Lázaro quondam páupere 

aetérnam hábeas réquiem. 

 

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. 
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