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Bij het binnengedragen van de kist:
Morgenstimmung, Edvard Grieg (1843 – 1907)
Welkom door de ouderling van dienst
Stilte
Groet: Vrede zij met U allen!
Bemoediging en drempelgebed
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Wij hebben uw belofte om van te leven,
Uw woord om ons aan vast te houden.
Wat ons ook overkomen zal,
Gij zult er in voorzien.
Wij wagen het met U
Op hoop van zegen. Amen
Luisterlied: lied 868: 2 en 4
2
		
		
		
		

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
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Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over u regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

Woorden van gedenken vanuit de familie
Barend, namens de kinderen
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Luisterlied: lied 267
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Wees bij ons, wees ons een geleide
bij het verdwijnen van de dag.
Wij wachten U, begin en einde,
in wie ons leven rusten mag.

2
		
		
		

Als boze dromen ons belagen,
wij eenzaam vechten met onszelf,
laat niet de nacht dan angst aanjagen,
niet een verleden dat ons knelt.
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U kennen wij als een bevrijder,
Gij hoort het mensenkind dat schreit.
Ook als de nacht valt, blijf ons leiden,
troost ons met uw barmhartigheid.
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Geef ons elkaar tot licht en liefde,
waarmee het donker wordt weerstaan.
En zingend gaan wij door het duister
tezamen op uw morgen aan.

Yara en Rutger, namens de kleinkinderen
Luisterlied: lied 978: 1-3
1
		
		
		
		
		

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
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Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
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Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Hans, broer van Jan
Luisterlied: lied 978: 4
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Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Gebed bij de opening van de Schrift
Micha 6: 8
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de Heer van je wil:
niets ander dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.
Mattheüs 12: 1 t/m 13
In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen
hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de
Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen hem: ‘Kijk, uw leerlingen doen iets
wat op de sabbat niet mag’. Hij antwoordde: ‘Hebt u niet gelezen wat
David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis
van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij
noch zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hebt u
niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienst
doen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u: hier gaat het
om meer dan de tempel! Als u begrepen had wat bedoeld wordt met:
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“Barmhartigheid wil ik, geen offers”, dan zou u geen onschuldigen hebben
veroordeeld. Want de Mensenzoon is heer en meester over de sabbat’.
Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. Daar stond iemand met
een verschrompelde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze:
‘Is het toegestaan op sabbat te genezen?’ Hij antwoordde: ‘Stel dat u maar
één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet
vastgrijpen en het er weer uithalen? En is een mens niet veel meer waard
dan een schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat goed mogen doen’. Toe zei
hij tegen de man: ‘Steek uw hand uit’. Hij stak hem uit en er kwam weer
leven in, zijn hand werd weer even gezond als de andere.
Luisterlied: lied 322
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Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft,
Woord dat trouw blijft.
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Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.
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Zijn onvergankelijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent –
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft,
Naam die trouw blijft.

Overdenking
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Luisterlied: lied 650
1
De aarde is vervuld
		van goedertierenheid,
		
van goddelijk geduld
		
en goddelijk beleid.
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Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.
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Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.
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Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.
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De sterren hemelhoog
		
Zijn door dit zaad bereid
		
Als dienaars tot de oogst
		der goedertierenheid
6
		
		
		

Het zaad der goedheid Gods
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.
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Als gij de God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Gebeden
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Absoute
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
al het beschamende
neem het van mij
en dat ik dit was
en geen ander –
dit overschot van
stof van de aarde:
dit was mijn liefde.
Hier ben ik.
(Huub Oosterhuis)

Luisterlied: lied 608
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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.
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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.
Met lachen en juichen –
die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.
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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.

Afsluitende woorden
Bij het uitdragen van de kist luisteren we naar
In paradisum, uit het Requiem van G. Fauré (1845 – 1824)
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Aan het graf
Hier vormen wij de kring van geliefden en
vrienden die het leven van Jan van der Meulen,
Jan Daniël Bouwe hebben gedeeld.
Hier sluiten we af de weg, die wij samen gingen.
Hier laten we los, voorgoed,
het lichaam dat we hebben gekend en bemind.
Vergaan zal het tot stof,
verwaaien op de adem van de nacht,
maar bestaan zal zijn naam,
voor altijd gekend en bewaard
in de trouw van God.
Ook wij zullen het leven van Jan van der Meulen
blijven gedenken als een deel van onze eigen dagen.
Nu geven we zijn leven terug aan God,
dat Hij zich ontfermen zal
over het werk van zijn handen.
En wij bidden:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
onze schuldenaars.
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
de kist daalt…
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Rusten mag het leven van Jan van der Meulen
in de trouw van God.
Wachten mag het op de zomer van de oogst.
Het leven van deze dode doen wij recht
als wij elkaar niet zullen ontbreken
in de tijd die komt.
Zegen:
Zegene u de Algoede God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.
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