ALLERZIELEN 2022

THEMA: ‘Troost en Bemoediging’

woensdag 2 november 2022

PAROCHIE HEILIGE BAVO
HEEMSTEDE
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied VRIENDELIJK LICHT

2.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al 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.

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.
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Kruisteken en Begroeting
P.
A.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

P.
A.

De Heer zij met U
En met uw geest

Inleiding
L.

Wat een verdriet, als je een geliefde verliest door de dood.
Kan dat verdriet worden aangeraakt
door Gods liefde en trouw?
Het verdriet blijft, niemand verheugt zich over de doden.
Maar met het oog op de velen die ons zijn voorgegaan,
vinden we troost en levenskracht in ons geloof.
De heiligen die wij gisteren vierden
en de dierbaren die wij vandaag in het licht zetten:
allen zijn opgenomen in Gods liefde.
Zij brengen ook ons dichter bij God,
zij openen ons hart voor de liefde.
Mag ons dat vandaag overkomen.

Gebed om vergeving
P.

Soms is het allemaal teveel.
De oorlogen in onze wereld,
met alle slachtoffers die wij niet kennen.
De overledenen in onze eigen kring,
het verlies dat wij lang of kort geleden moesten dragen.
Dan gaan we er in onder en verliezen onze levenskracht.
Maken we het stil, in het vertrouwen
dat Gods barmhartigheid ook dan bij ons blijft.
Maken wij het nu een moment stil in onszelf
en keren wij ons tot God om vergeving en ontferming.

P.

Heer, als verdriet en boosheid ons zicht op U vertroebelen,
vergeef ons, help ons en ontferm U over ons.
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K.
A.

P.

Christus, U bent het levende getuigenis
dat de dood niet het laatste woord heeft.
Genees onze wankelmoedigheid en ontferm U over ons.

K.
A.

P.

Heer, U wilt aanwezig zijn in ons lijden, bij ons verdriet.
Vergeef ons als wij de tekenen van uw aanwezigheid
niet verstaan en ontferm U over ons.

K.

A.
P.
A.

Moge de liefdevolle en almachtige God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven en ons geleiden naar het eeuwige leven.
Amen.

Gebed
P.

Heer, verhoor in uw goedheid ons gebed:
vermeerder ons geloof in uw Zoon
die van de doden is opgestaan
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en versterk ook onze hoop
op de verrijzenis van uw dienaren.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bij de opening van de Schriften
L.

Kunnen wij onze ogen laten openen door Jesaja
en samen uitzien naar Gods toekomst?
Laten wij het toe, dat Lucas onze oren opent voor de vraag:
waarom blijf je zoeken bij de doden?
We mogen vandaag, zoals de vrouwen,
in ons verdriet en schrik de goede boodschap ontvangen.

Eerste lezing
Uit de profeet Jesaja 25,6a.7-9
Op die dag zal de Heer van de hemelse machten
op deze berg een gastmaal aanrichten voor alle volkeren.
Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren
die over de volkeren ligt en de doek die alle naties bedekt.
God de Heer zal voor altijd de dood vernietigen;
Hij zal de tranen van alle gezichten afwissen,
en de schande van zijn volk wegnemen van heel de aarde.
Want zo heeft de Heer besloten.
Op die dag zal men zeggen: dat is onze God.
Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered.
Dit is de Heer op wie wij ons vertrouwen hadden gesteld:
laat ons blij zijn
en juichen om de redding die Hij ons heeft gebracht.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.
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Antwoordpsalm PSALM 23

1.

2.

3.

4.

Hij brengt mij naar grazige weiden,
daar mag ik rusten aan de waterkant.
Zo kom ik verkwikt weer tot leven
om verder te reizen aan zijn hand.

Refrein

Al moet ik door duistere dalen,
ik ben niet bang meer in het vreemde land.
Onder zijn hoede voel ik mij veilig;
Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand.

Refrein

Hij nodigt mij uit aan zijn tafel
en allen die tegen mij zijn gekant,
moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven,
dat Hij mijn beker vult tot aan de rand.

Refrein

Overal komen geluk en genade
mij tegemoet van alle kant.
En altijd keer ik terug naar mijn Herder,
tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand.

Refrein

Acclamatie
L.
A.

Alleluia.
Ik ben de Verrijzenis en het leven,
wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid,
Alleluia.
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Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a
Het was omtrent het zesde uur; er viel duisternis
over heel de streek tot aan het negende uur toe
doordat de zon geen licht meer gaf.
Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.
Toen riep Jezus met luide stem:
‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’.
Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.
Nu was er een zekere Jozef, lid van de Hoge Raad,
een welmenend en rechtschapen man.
Deze ging naar Pilatus
en vroeg om het lichaam van Jezus.
Na het van het kruis genomen te hebben
wikkelde hij het in een lijkwade.
Vervolgens legde hij Hem in een graf
dat in steen was uitgehouwen
en waarin nog nooit iemand was neergelegd.
Op de eerste dag van de week echter gingen de vrouwen
zeer vroeg in de morgen naar het graf,
met de welriekende kruiden die zij klaargemaakt hadden.
Zij vonden de steen weggerold van het graf,
gingen er binnen
maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.
Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken,
stonden er plotseling twee mannen voor hen
in een stralend wit kleed.
Toen zij, van schrik bevangen, het hoofd naar de grond bogen,
vroegen de mannen haar:
‘Waarom zoekt ge de levende bij de doden?
Hij is niet hier, Hij is verrezen’.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Overweging
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Orgelspel
Collecte
Voor de collecte kunt u uw bijdrage
in één van de mandjes achterin de kerk
doen of gebruik maken van de hierbij
afgebeelde QR-code
(geldig t/m 10 november)
Gebed en ontsteken van de Paaskaars
God, onze Vader, wees met ons in dit uur.
Verwarm ons met uw liefde.
Laat over ons schijnen uw licht, dat hoop en toekomst geeft.
Amen.
Lied Aan Het Licht
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2.

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.

3.

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.
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Wij gedenken onze dierbare overledenen
L.

Wij zullen nu kaarsjes laten branden ter nagedachtenis
aan hen die dit jaar in onze parochie gestorven zijn.
We ontsteken de lichtjes aan de Paaskaars,
het licht van Christus, symbool van de Verrijzenis,
om daarmee uitdrukking te geven aan ons geloof,
dat zij die in Christus ontslapen zijn,
ook met Christus zullen opstaan ten leven.
In dierbare herinnering noemen wij hun namen voor Gods
aangezicht...

Gebed
P.

A.

Heer van alle leven, U kent hen,
bij hun geboorte hebt U hen tot leven geroepen.
Op U hebben zij hun vertrouwen gesteld.
Ontferm U over hen
en neem hen op in het licht van uw eeuwige vreugde.
Amen.

Lied HERINNER U DE NAMEN, GOD
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2.

Door nacht en ontij gaan zij heen
en nergens wijst een ster,
de aarde is zo koud als steen,
de levenden zijn ver.
Maar midden in de dood zijt Gij
als licht voorbijgegaan,
en sinds die ochtend leven zij ontwaakt en opgestaan.

3.

En aan het eind der wegen ligt
het huis van brood en wijn,
daar staat de tafel aangericht,
daar zal geen dood meer zijn.
Want midden in de dood zijt Gij
als licht voorbijgegaan,
en sinds die ochtend leven zij ontwaakt en opgestaan.

Voorbeden
P.

Laten wij bidden tot God,
in het vertrouwen dat liefde sterker is dan de dood:
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L.

A.
L.

A.
L.

A.
P.

A.

Wij bidden voor allen die moeten leven met een gemis,
misschien al jaren lang. Een gemis dat op een dag als
vandaag weer sterk gevoeld wordt.
Dat zij het verdriet een plaats hebben kunnen geven.
Dat zij steeds opnieuw kracht krijgen
om het leven aan te gaan.
Laat ons bidden:
Heer, geef hen kracht.
Wij willen bidden voor hen, waar ook ter wereld,
die een gewelddadige dood zijn gestorven.
Slachtoffer van misdrijven, van oorlog en geweld.
Om kracht voor de nabestaanden,
en om de Geest van wijsheid voor allen die werken aan vrede.
Laat ons bidden:
Heer bemoedig hen.
Wij bidden voor onze parochiegemeenschap,
dat wij er kunnen zijn voor elkaar, voor mensen die ons nodig
hebben. Vooral voor mensen die het moeilijk hebben,
door ziekte, ouderdom, eenzaamheid,
of doordat zij treuren om de dood van een dierbare.
Wij bidden dat God ons wil geven
dat wij oog en oor hebben voor elkaar.
Dat wij de juiste woorden weten te vinden;
de juiste nabijheid, als dat gevraagd is
de juiste afstand ook, als dat nodig is.
We bidden om Gods geest van wijsheid en liefde
in onze gemeenschap.
Laat ons bidden:
Heer, schenk ons uw geest van wijsheid en liefde.
Goede God, mogen onze gebeden woorden van nieuw leven
worden, woorden van geloof, hoop en liefde,
tot vrede voor allen in naam van Jezus Christus,
uw Zoon, onze Broeder.
Amen.

Het Gebed des Heren
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P.

A.

Zoals Jezus God aansprak met Vader,
zo mogen wij bidden tot God, met woorden ons gegeven:
(melodie: N. Rimsky Korsakov)
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.

P.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst
van Jezus, Messias, uw Zoon.

A.

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens
A.

Heer Jezus Christus,
opgestaan uit de dood schonk u ons vrede
en daarom bidden wij:
kom ook nu met uw vrede in ons midden,
opdat wij in de duisternis van de dood
elkaar uw vrede blijven schenken.
Dit bidden wij U, die leeft in eeuwigheid..

P.
A.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus!
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Ter overweging

Als het donker wordt
Wees maar niet bang wanneer de nacht gaat komen:
juist als het donker is ben Ik je zéér nabij.
Ik wil Mijn liefde over je doen stromen
Mijn moede kind - vertrouw je toe aan Mij.
Ik zal je helpen om je pijn te dragen,
want Ik droeg ook Mijn deel aan smart en pijn.
Geef Mij je hand. Durf je het zó te wagen
met Mij te gaan? Ik zal je Helper zijn.
Wees maar niet bang kind, want je zult Mij vinden
wanneer je over 't water loopt, recht naar Mij heen.
Je zult niet zinken: Ik beveel de winden
en stil de storm. Ik laat je nóóit alleen.

Orgelspel
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Zegenbede en zending
P.

Getroost en bemoedigd gaan wij van hier
en vervolgen we onze weg. We mogen getuigen zijn
van leven, sterker dan de dood.
God zal met ons zijn, daartoe ontvangen wij nu zijn zegen:

P.

Moge God u zegenen met kracht
om de weg te gaan door het duister .
Moge God u zegenen met geloof
om te vertrouwen dat leven sterker is dan de dood
Moge God u zegenen met hoop
op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel.
Zo zegent u God, die wij noemen:
Vader, + Zoon en heilige Geest.

A.

Amen.

P.
A.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

Slotlied DOOR DE NACHT VAN STRIJD EN ZORGEN
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2.

Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
‘t lichten van Gods aangezicht.

3.

Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerklinkt overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

4.

Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

Processie
We verlaten de kerk en gaan in processie naar het kerkhof.
De voorganger gaat voorop, daarna kan iedereen aansluiten.
De processie eindigt bij het kruisbeeld op de begraafplaats
met een kort gebed (zie achterzijde boekje)
De nabestaanden worden vervolgens van harte uitgenodigd
voor een ontmoeting in de pastorie.

Gebed bij de graven
Heer Jezus Christus,
Gij hebt drie dagen in het graf willen rusten
en daardoor de graven van allen,
die in U geloven, geheiligd.
Zo dienen de graven niet alleen
voor de begrafenis van een lichaam,
maar versterken zij ook
onze hoop op de verrijzenis.
Laat uw dienaren en dienaressen,
die in vrede zijn ontslapen,
rust vinden in hun graf,
totdat Gij hen bij de opwekking ten leven
zult verlichten,
want Gij zijt de verrijzenis en het leven.
Mogen zij in het licht van uw gelaat
in de hemel het eeuwig licht aanschouwen.
Dat vragen wij U,
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der
eeuwen.
Amen.

