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Muziek: J.S. Bach, Jesus bleibet meine Freude (uit BWV 147) 
Allen gaan staan wanneer Max wordt binnengebracht. Wanneer hij een 
plaats heeft gekregen bij de paaskaars kunt u weer gaan zitten. 
 
Groet en bemoediging 
 
Bloemen en kaarsen voor Max 
Vier achterkleinkinderen leggen acht bloemen op de kist, één voor elk van de 
achterkleinkinderen, en steken kaarsen aan. 
 
Lied: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ – door Wim Jan 
(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers; lied 221 uit Liedboek 2013) 
 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zoals een mantel om mij heen geslagen, 
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. 
 
3. 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. 
 
Woorden van herinnering 
door Wim Jan en Elly 
 
Muziek/lied: ‘Zolang wij ademhalen’ – door Wim Jan 
(t. Sytze de Vries, m. Wales 1865; lied 657 uit Liedboek 2013) 
 
1. Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 
  
2. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, 
het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild. 
 
3. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang. 

 
Woorden van herinnering 
door Marlies (namens de kleinkinderen) 
 
Schriftlezing: Filippenzen 1, 1-6 
 
Muziek: ‘Pie Jesu Domine’ (uit het requiem van Gabriel Fauré) – Wim Jan 
Pie Jesu Domine, dona eis requiem sempiternam. 
(Lieve Heer Jezus, geef hen eeuwige rust.) 
 



Overdenking  
 
Muziek: thema van Schindler’s List (John Williams)  
 
Gebeden 
 
allen gaan staan 
 
Uitgeleide 
In dit ogenblik nemen wij in onze gedachten afscheid van deze geliefde mens 

Mannes van Deuveren. 
 
Met eerbied gedenken wij wat hij voor ons heeft betekend. 
Zijn lichaam dragen wij uit; de naam waarmee hij werd genoemd, 

Max 
zal bij ons blijven in onze gedachten. 
 
Eeuwige God, die in de palm van uw hand 
al onze namen hebt geschreven, 
gedenk nu Max 
en blijf dit mensenleven trouw. 
Gij zelf brengt alles aan het licht, 
zult voltooien wat onaf was en ontbrak 
en helen wat gebroken was. 
Wees voor ons allen 
het woord dat ons goed doet, 
de hand die ons leidt, 
de Naam die ons verbindt in dood en leven. 
Amen. 
 
We luisteren naar muziek: ‘Het lied van de opstanding’ (t. Huub Oosterhuis, 
m. Antoine Oomen; zie de tekst hieronder). Intussen wordt Max uitgedragen. 
We begeleiden Max naar zijn graf op de begraafplaats. Bij het graf wordt het 
afscheid besloten. 
 
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. 
 
3. 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.



Woorden bij het graf: 
 
Hier staan wij om afstand te doen van Max. 
Hier zaaien wij zijn lichaam in de aarde en dekken het toe. 
Rusten mag dit leven in de trouw van onze God, 
hier mag het wachten op de zomer van de oogst. 
 
En wij bidden: gedenk dit leven, God; 
prent diep in ons het beeld van deze mens, 
geef ons zijn naam mee, Max, voor ons verdere leven. 
Wij houden voor ogen 
Jezus Christus, 
die het donker te boven groeide 
als een belofte voor ons allen. 
In hem leven wij, in hem sterven wij. 
 
Wie wil kan het ‘Onze Vader’ meebidden: 
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. 
 
Zegen  
 
U kunt bij wijze van laatste groet langs het graf lopen. De naaste familie blijft 
als laatste bij het graf achter. 
U bent van harte uitgenodigd in het uitvaartcentrum aan het begin van de 
begraafplaats, waar gelegenheid is nog enige tijd samen te zijn. 
 
 


