
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
’t Meeste van een mensenleven 

wordt het minste opgeschreven: 

hoe zij trouw zijn aan elkaar 
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Gerda, jouw naam staat geschreven in de palm van Gods hand 

 

 

Intredezang 

 

Doe mij binnengaan  

in het oord van rust en vrede 

dat genoemd wordt met uw naam: 

 

Licht van licht. Ontferming. Hemel. 

Liefde is uw naam. 

 

Dat ik kom, in vrede 

Dat ik door het vuur gegaan  

en mijn laatste leed geleden, 

komen mag in U, mijn vrede. 

Dat Gij mij noemen zult bij  mijn naam. 

 

Sterveling, stof van de aarde, 

ziel en lichaam is mijn naam. 

Adem was ik, vonken leven; 

 

Vuur van liefde, eeuwig leven 

nieuwe aarde is uw naam, 

in uw oord van rust en vrede 

doe mij binnen gaan. 

 

 

 

Liturgische groet   

 

 

Ontsteken van licht bij Gerda    (Anouk en Brenda) 
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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 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

 

Gedicht     (Gerard van Midden) 
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Lied Wat ik gewild heb 

 

Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb, 

wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb,  

wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef, 

wat niet gekend werd, wat ongebruikt bleef,   

als het beschamende: neem het van mij.  

En dat ik dit was en geen ander, 

dit overschot van stof, van aarde: 

dit was mijn liefde. Hier ben ik.  

 

 

 

Herinnering aan Gerda   (Jantine Dijkstra) 

 

 

 

Lied: Altijd aanwezige 

 

Altijd Aanwezige 

cirkel en kern van mijn leven 

jij trekt aan en omhult. 

Ruimte van liefde nodig mij uit 

om binnen te gaan.  

 

 

 

Herinnering aan Gerda   (Thea, zus van Gerda) 
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Woord van Augustinus 

 

De dood is niets. 

Ik ben slechts naar de andere kant. 

Ik ben mezelf, jij bent jezelf. 

Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd. 

Noem me, zoals je me steeds genoemd hebt. 

Spreek tegen me, zoals je dat vroeger deed: 

niet plechtig, niet triest. 

Lach om wat ons samen heeft doen lachen. 

Denk aan mij, bid met mij. 

Spreek mijn naam uit, zoals je altijd gedaan hebt: 

zonder hem te benadrukken, zonder zweem van droefheid. 

Het leven is wat het altijd is geweest. 

De draad is niet gebroken. 

Waarom zou ik uit je gedachten zijn? 

Omdat je me niet meer ziet? 

Nee, ik ben niet ver. 

Ik ben daar, aan de andere kant van de weg. 

Zie je, alles is goed. 

Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er tederheid terugvinden. 

Dus, droog je tranen en ween niet 

als je van me houdt. 

 

 

Overweging 
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Lied: Boek jij bent geleefd 

 

1. Boek, jij bent geleefd, 

zeg ons hoe te leven. – 

In mijn letters staat geschreven 

dat alleen de geest doet leven. 

Licht en adem is de geest. 

Daarom ben ik neergeschreven: 

dat jij zonder angst zult leven 

wat je leest. 

 

 

2. Boek, jij bent geleefd,  

zeg ons hoe te leven – 

Wou je leven met zovelen  

hierop aarde, moet je delen:  

licht en adem, geld en goed. 

Wie maar leeft om meer te krijgen  

die zal sterven aan zijn eigen  

overvloed. 

 

 

3. Boek, jij bent geleefd, 

zeg ons hoe te leven – 

Mozes heeft de weg gewezen,  

hoor de woorden der profeten: 

licht en adem zal er zijn  

als je mens wordt zoals Jezus.  

Liefde als een mens aanwezig,  

wijn van liefde, brood des levens,  

zoals hij.  

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

4. Boek, jij bent geleefd,  

zeg ons hoe te leven. – 

Niemand weet hoe jij moet leven,  

nergens staat het opgeschreven. 

Liefde tegen liefdespijn,  

vriendschap tegen duizend vrezen,  

zoet dat bitter kan genezen,  

mens voor mensen, recht en vrede,  

licht en adem, heel veel leven mag je zijn. 

 

 

5. Vrouw, waar is je broer? 

Mens, waar is je zusje? 

’t Meeste van een mensenleven  

wordt het minste opgeschreven:  

hoe zij trouw zijn aan elkaar,  

lijden, sterven, liefde leren – 

zouden wij dat ook proberen, 

Werd het waar.  

 

 

Woord uit Johannes 20,11-18 

 

 

Acclamatie 

 

Dit ene weten wij en aan dit één  

houden wij ons vast in de duistere uren:  

er is een woord dat eeuwig’lijk zal duren,  

en wie ‘t verstaat, die is niet meer alleen. 

 

 

Overweging 
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Voorbede 

 

 

Onze Vader  

 

Onze Vader, die in de hemel zijt; 

uw naam worde geheiligd;  

uw koninkrijk kome;  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven; 

en leid ons niet in verzoeking;  

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid.  

Amen. 

 

 

Groet aan Maria 

 

Wees gegroet, Maria,  

vol van genade, de Heer zij met u. 

Gezegend zijt gij 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 

 

 

 

Gedachteniskruisje  
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Lascia ch’io pianga  (Georg Friedrich Händel) 

 

Lascia ch'io pianga mia cruda sorte 
E che sospiri la libertà 
E che sospiri 
E che sospiri la libertà 
Lascia ch'io pianga mia cruda sorte 
E che sospiri la libertà 
 
 Il duolo infranga queste ritorte 
De miei martiri sol per pietà 
De miei martiri sol per pietà 
  
Lascia ch'io pianga mia cruda sorte 
E che sospiri la libertà 
E che sospiri 
E che sospiri la libertà 
Lascia ch'io pianga mia cruda sorte 
E che sospiri la libertà 
 

 

Gezegend met water 

 

 

Lied: De steppe zal bloeien 

 

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 wat 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. 
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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. 

 

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. 

 

 

Uitnodiging tot afscheid 

 

 

Tijdens het afscheid muziek van Gabriel Fauré  

Pie Jesu en Sanctus 
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