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Het is stil in de kerk; de paaskaars brandt als teken van Gods aanwezigheid 

in ons midden. 

 

Preludio - A. Vivaldi 

 

Voorganger: Onze hulp is de naam van de Eeuwige, 

  die was, die is, die komt!  

 

Psalmgebed: Psalm 63 (naar een bewerking van Huub Oosterhuis) 

                     

Naar jou sta ik op in de morgen 

                    roep de uren, bid het licht, strompel om water. 

          Naar jou dorst ik door de middag 

  lichaam ben ik, ziel smeek ik, met de schaduwen val ik. 

 

  Naar jou woel ik in de nacht – 

  slaap je? raak mij aan 

  dat ik rust vind 

en naar jou opsta in de morgen.                                                

                                                                                  

Largo - A. Vivaldi 

 

Gebed 

We komen van alle kanten en zijn hier verzameld, in een kerk waar Uw naam al 

eeuwen klinkt, waar de muren onze gebeden dragen.  

Omring ons met Uw licht en wees hier aanwezig in ons midden.   

Sta met ons stil dit moment. Open ons voor het leven, open ons voor U. Amen 

 

Lezing: Jesaja 25, 6a. 7-9 

 

Andante (Cantate) – J.S. Bach 

 

Lezing: Psalm 91 (NBV) 

 

Pianospel bij de Psalm 

 

Stilte, aansluitend aansteken van de kaarsen 



 

Gedicht D. Bonhoeffer 

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. 

 

Air – R. Milfors 

 

Gebeden 

 

Air – J.S. Bach 

 

Zegenbede (we gaan staan); we verlaten in stilte de kerk 


