
Allerzielen-viering 2 november 2022

Thema:
Als jouw naam klinkt, 

ontsteken we 
het licht

Sint-Vitusparochie Leeuwarden
St. Dominicuskerk
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Intochtslied GvL 489

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 bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Kruisteken en begroeting

Heer ontferm U: Missa Corona – Wouter van Belle

Ten geleide 

De dichter Marina Kramer had een goede band met tante Irma, die 
werkzaam was als pastoraal werkster in een verzorgingstehuis. Ze 
hebben veel gesproken met elkaar over de achtergronden van het 
geloof. Oom Kees, haar man, was tien jaar ouder en al overleden. In de 
gesprekken vertelde ze, dat ze hem zo mistte. Naar aanleiding daarvan 
is dit gedicht geschreven, over de zoete herinneringen, die ook, juist 
door de liefde, pijnlijk kunnen zijn. 
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Een stil moment 
Nu jij weg bent
Je woorden zijn verstomd
Hun sporen achterlatend in mijn hart 
Wil ik stil zijn en niets zeggen 

Als ik je mis
Zoek ik je mooiste woorden uit
Hun afdruk wek ik weer tot leven
En ik hoor je zeggen: ‘Hallo mijn lieve schat!’ 

Ik hoor opnieuw je schaterlach 
Je stevig stappen op de trap 
De deur die piepend opengaat 

Ik adem zacht in de verdwenen woorden 
In mijn grote hart
In mijn verbeelding.
 

Lied: GvL 453 Heer herinner U de namen

Tijdens het zingen van dit lied worden de overlijdensregisters
van alle kerken in processie ingehaald.

Heer herinner U de namen van hen die gestorven zijn.
En vergeet niet dat zij kwamen langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid,
na het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun toebereid.

Heer herinner U hun luist’rend wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister, de armzaal’gheid van hun kracht.
En wil zeer aandachtig lezen in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen, en wis hunne zonden uit.

Die Maria hebt vergeven en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven met U in het paradijs.
Heer, herinner U hun namen, oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen zitten aan Uw rechterzij.

Waarheen zal de mens zich keren, die, staand voor Uw aangezicht,
Uwe liefde moet ontberen bij het eindelijk gericht?
Heer, zo Gij niet wordt bewogen door het breken van zijn stem,
door de droefheid in zijn ogen, is bij niemand heil voor hem.
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Openingsgebed

Dienst van het woord

Lezing Genesis 1,1-5

Uit het Boek Genesis
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte
en een hevige wind joeg de wateren op. 
Toen sprak God:„Er moet licht zijn!" 
En er was licht.
En God zag dat het licht goed was.
God scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde God dag
en de duisternis noemde Hij nacht. 
Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag.
Woord van de Heer. Wij danken God.

Antwoordpsalm: Psalm 23 (Bullens)
Refrein: De Heer is mijn herder niets kom ik tekort.
              De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed. Refrein:

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
Ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf 
geven mij moed en vertrouwen. Refrein:

Gij nodigt mij aan uw tafel 
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd, 
mijn beker is overvol. Refrein:

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 
voor alle komende tijden. Refrein:
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Alleluia: GvL 248
Ik ben de Verrijzenis en het Leven: 
wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid.

Evangelielezing volgens Johannes (14,1-7) 
De Heer zij met u. En met uw Geest. 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. Lof zij U Christus. 

In het begin was het Woord en het Woord was bij God 
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God. 
Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat 
geworden is.
In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen. 
En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan.

Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld.
Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden 
en toch erkende de wereld Hem niet. 
Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, 
aan hen die in zijn Naam geloven 
gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden. 

Woord van de Heer. Wij danken God.

Evangelie-acclamatie 
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.

A. Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.      

Overweging

Dienst van de gedachtenis
Nu je spreken tot staan is gekomen,
je stroom van verhaal op verhaal is stilgevallen, 
je laatste woorden verstorven liggen op je lippen, 
nu je onrust je niet meer overheerst -
nu ontsteken we dit licht, dat woordeloos spreekt. 
Dit licht, dat een vermoeden in zich draagt:
een glimp van een andere kant
waar alle onrust vrede zal vinden.
Nu je spreken stilte is geworden,
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je laatste ademen deze ruimte vult,
nu ontsteken we dit licht. (M. v.d. Berg) 

We noemen de namen in alle rust.
We noemen de namen met eerbied en respect.
We noemen de namen en brengen ons te binnen, 
wat die naam voor ons betekent. 
We noemen de namen in het vertrouwen, 
dat ze bekend en geborgen zijn bij God. 

Lied: 
Voor uw Aangezicht gedenken wij onze doden naam voor naam 
voor uw Aangezicht onze levenden, allen met wie wij zijn, 
kinderen ons toevertrouwd, vrienden dichtbij en ver 
allen die ons aanbevolen zijn 
dat wij hen zouden noemen voor uw Aangezicht..

De namen van de overledenen worden genoemd
en een kaars wordt voor de overledene ontstoken.
 
'Herinner U de Namen In de Palm van Uw Hand

Acclamatie: Toon dat Gij met ons bezig zijt en laat onze 
kinderen uw heerlijkheid zien.……… (na elke 10 namen)

5 oktober 2021 Frans Koelstra 83 jaar Dom
13 oktober Gerard Jorna 100 jaar Wytg
21 oktober Loes Ruchtie 87 jaar Bon
24 oktober Jozo Golubovic 86 jaar Bon
31 oktober Rudolf Huging 85 jaar geen
13 november Guus Drontmann 89 jaar Dom
18 november Geeske Bijlsma – Sinnema 92 jaar Werg
18 november Wietze Ypma 84 jaar Werg
20 november Jannie Bruning 83 jaar Dom
22 november Sjouke Bootsma 90 jaar Dom
27 november Truus Schuurman – Nota 83 jaar Bon
29 november Tinie Triebert 82 jaar Bon

8 december Magda Jongma – Theil 97 jaar Bon
22 december Berber Boersma – Boermans 85 jaar Werg
23 december Tine IJlst – den Hartog   91 jaar Dom
29 december Griet Schaafsma – Palstra 91 jaar Dom
30 december Ben Busse 91 jaar Bon

3 januari 2022 Diny Tamminga – Teensma 96 jaar Bon
21 februari Titus Terwisscha van Scheltinga 96 jaar Dom
28 februari Marian Covers – Drontmann 91 jaar Dom

1 maart Hans Jongma 77 jaar Bon
3 maart Anneke Visser – Aardenburg 81 jaar Dom
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6 maart Lies Douma – van der Zweep 96 jaar Dom
7 maart Richard de Wit van Huyssteden 86 jaar Dom

11 maart Alie Damsma – Jaspers 99 jaar Jirns
28 maart Aaldert Zwerver 88 jaar Dom

9 april Hetty Visser 88 jaar Bon
18 april Anna Reinsma – Hemstra 95 jaar Wyt
20 mei Theo Weiland 89 jaar Bon

4 juni Martha Melchers – van der Zee 96 jaar Dom.
4 juni Giny van Hulsen – Boekema 77 jaar Bon.

17 juni Dieke Meijknecht – van Limburg Stirum 74 jaar Dom
27 juni Ben Adema 85 jaar Dom
28 juni Kees van Dongen 88 jaar geen
22 augustus Jan Meinderts 71 jaar Werg

3 september Betty Dechesne – Käller 93 jaar Dom
5 september Ria van der Borg – Bekkers 91 jaar Dom

17 september Willy Del Grosso 75 jaar Dom

Hier en nu gedenken wij al degenen die ons dierbaar zijn, 
die wij in gelovig vertrouwen aan God moesten overlaten.
Heer, geef hen de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte hen.
Dat zij rusten in vrede.

A. Amen.

Voorbede: 
A. Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.

Offerandelied: Love divine –uit Requiem van Howard Goodall
Love divine, all loves excelling, Joy of heav’n, to earth come down.
Fix in us thy humble dwelling, all thy faithfull mercies crown.
Jesu, thou art all compassion, Pure unbounded love thou art;
Visit us with thy salvation, Enter ev’ry trembling heart.

Breathe, O breathe thy loving Spirit, Into ev’ry troubled breast,
Let us all in thee inherit, Let us find that second rest:
Take away our power of sinning, Alpha and Omega be,
End of faith as its beginning, Set our hearts at liberty.

Come, almighty to deliver, Let us all thy life receive;
Suddenly return, and never, Never more thy temples leave.
Thee we would be always blessing, Serve thee as thy hosts above;
Pray, and praise thee, without ceasing, Glory in thy perfect love.

Finish then thy new creation: Pure and spotless let us be;
Let us see thy great salvation, Perfectly restored in thee;
Changed from glory into glory, Till in heav’n we take our place,
Till we cast our crown before thee, Lost in wonder, love, and praise!
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Gebed over de gaven

P.  Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader.
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van 

zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Prefatie (GvL 281)
P.   De Heer zij met u.
A.   En met u geest.
P.   Verheft uw hart. (Allen gaan staan).
A.   Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P.   Brengen wij dank aan de Heer, onze God
A.   Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, heilige 
Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw 
welbehagen. Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt. 
Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is vlees 
geworden door de heilige Geest en uit een Maagd geboren. Om uw wil 
te vervullen en U een heilig volk te verwerven strekte Hij zijn handen uit, 
opdat Hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de 
verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom 
stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw 
heerlijkheid en wij juichen en zingen:

Heilig: Missa Corona

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.

Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij 
het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging 
uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
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.
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood
en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om 
voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten.

Zó delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken U dat 
wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot één enige kudde.

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar 
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en alle 
bisschoppen en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.

Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop 
der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem 
hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de apostelen en alle heiligen
in uw koninkrijk , die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig 
bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en U loven en 
eren door Jezus Christus, uw Zoon.

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.

Onze Vader, 
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol vertrouwen
bidden:
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.
Verlos ons Heer…..
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
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Lam Gods: Missa Corona

Uitnodiging tot de Communie

P.  Zalig zijn zij die genodigd zijn tot de Maaltijd van de Heer.
     Zie het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld.
A.  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt.
     Maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

Communie:  O love, I give myself to thee – W. Webber (1914-1982)
O love, who formedst me to wear the image of thy Godhead here; 
who soughtest me with tender care through all my wan-d’rings wild and 
dear:
O love, I give myself to thee, thine ever, only thine to be.

O love, who ere life’s earliest dawn on me thy choice hast laid;
O love, who here as man was born, and wholly like to us wast made,
O love, I give myself to thee, thine ever only thine to be.

O love, who once was slain, pierced through and through with bitter woe;
O love, who wrestling thus didst gain that we eternal joy might know:
O love, I give myself to thee, thine ever, only thine to be.

O love, who once shalt bid me rise from out this dying life of ours;
O love, who once oér yonder skies shalt set me in the fadeless bow’rs:
O love, I give myself to thee, thine ever, only thine to be.

Slotgebed

Mededelingen

Slotgedachte: Jij, mijn lief 
Jij, mijn lief, die leeft in het land
van licht, aan de overkant van de dood, 
met heel mijn hart hoop ik dat je
er gelukkig bent. Ik bid elke dag
dat de engelen je wegwijs zullen maken 
en dat je daar een echt thuis zult vinden. 

Jij, mijn lief, die leeft in het land
van de ware vrede, ik bid voor jou
dat je in vrede zult mogen terugkijken 
op het aardse leven dat achter je ligt. 
Weet, dat ik elke dag vol dankbaarheid 
aan je denk om alle warmte en trouw 
die je mij in liefde gegeven hebt. 
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Jij, mijn lief, die zo vaak ongezien 
naast mij staat omdat liefde je
bij mij brengt, jij weet nu dat de dood 
geen einde is, maar dat het leven 
verder gaat. Je weet nu ook dat wij 
elkaar zullen terugzien. En tot die tijd               
sta je mij bij op mijn aardse levensweg. 

Jij, mijn lief, die mij bent voorgegaan, 
ik weet: we blijven in liefde met elkaar 
verbonden. Want liefde is eeuwig:
zij kán niet sterven. Daarom, 
omdat ware liefde ons verbindt, 
blijven wij verbonden met elkaar, 
ook nu, nu jij daar bent en ik hier. 

Jij, mijn lief, moge liefde je omhullen 
en moge vreugde je hart vervullen. (Hans Stolp) 

Zending en zegen

Slotlied Psalm 126 
Refrein:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. (2x)

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen."
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde. Refrein                                                   

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen.  

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. Refrein

Aansluitend aan deze viering worden de urnen in het columbarium 
gezegend. Wie hierbij wil zijn is van harte welkom. 

U kunt het gedachteniskruisje vooraan in de kerk ophalen.

- Deze viering is mede voorbereid door de werkgroep 'Omzien naar 
elkaar'. -

Locatie Leeuwarden
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