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Lichtceremonie 
Vertegenwoordigers uit de Augustijnenorde, de Werkhofgemeenschap, de 
Johannes Bernardusparochie, de Janskerkgemeente, en van collega exegeten 
halen de overledene in onder het zingen van het lied: (m. Willem Vogel) 

Allen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Koor: 
Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven: 

Allen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Koor: 
Voor wie roepen om vrede van gerechtigheid dromen:: 

Allen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
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Koor: 
Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven:  

Allen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Solo: 
Het licht van Gods ogen gaat over u op! De zon van Zijn vrede, als een 

nieuwe dag!  

Koor + Allen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

 
Welkom   

Curriculum Vitae  

Lied: “Een mens te zijn op aarde”    t. W. Barnard m. Straatsburg 1545  
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2. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
is komen uit het water  
en staan in de woestijn,  
geen god onder de goden,  
geen engel en geen dier,  
een levende, een dode,  
een mens in wind en vuur.  
  
3. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden,  
de vrede en de strijd,  

  
Impressie: “Joop als voorganger en pelgrim”   

Orgelwerk van J.S. Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ 

Collecte 

Psalm 121  Een pelgrimslied 
  
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 
van waar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
 

de dagen en de nachten,  
de honger en de dorst,  
de vragen en de angsten,  
de kommer en de koorts.  
 
4. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  
dat is de Geest aanvaarden  
die naar het leven leidt;  
de mensen niet verlaten,  
Gods woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde  
de duivel wederstaan.  
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Hij zal je voet niet laten wankelen, 
Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
Nee, Hij sluimert niet, 
Hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
 
De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
Hij waakt over je leven, 
de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 

 
Lied:   gezongen psalm 121  v. Pieter Oussoren m. Gert Oost 
 
Antifoon: 1. Koor 2. Allen 

 
Koor:  
1.  
(Opgangsgezang)  
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:  
vanwaar zal komen mijn hulp?  
 
2.  
Mijn hulp is van bij de Ene,  
de maker van hemel en aarde. 

3.  
Niet geve hij je voet aan wankeling 
prijs,  
niet sluimeren zal je bewaarder.  
 
4.  
Nee, nooit sluimert, nooit slaapt  
die Jisraeel bewaart.  
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Allen 
Antifoon:  
 
 
 
 
5.  
De Ene is de bewaarder,  
de Ene is je schaduw  
aan je rechterhand.  

6.  
Overdag zal de zon je niet steken,  
noch de maan in de nacht.  

7.  
De Ene zal je bewaren, voor alle kwaad,  
je ziel zal hij bewaren.  

Allen: Antifoon 
 
Marcus 9, 30-40  
 
30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar Hij wilde niet dat 
iemand dat te weten kwam, 31  want Hij was bezig zijn leerlingen onderricht te 
geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die 
zullen Hem doden, maar drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.’ 32 Ze begrepen 
deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen. 
33  Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg Hij hun: ‘Waarover 
waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34  Ze zwegen, want ze hadden 
onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste 
was. 35  Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de 
belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij 
pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg zijn arm eromheen 
en zei tegen hen: 37  ‘Wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, ontvangt Mij; en 
wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.’ 
38  Johannes zei tegen Hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam 
demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich 
niet bij ons wilde aansluiten.’ 39 Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die 
een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad 
van Mij spreken. 40  Wie niet tegen ons is, is voor ons. 

8.  
De Ene bewaart je gaan en je komen,  
van nu tot eeuwig toe.  
 
Glorie aan de Vader en de Zoon  
en de adem van de Geest.  
Als in den beginne, zo nu en altijd  
tot in Gods Koninkrijk. Amen.  
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Overweging  
 
Lied: “Soms breekt uw licht in mensen door” 
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Absoute; het laatste afscheid 
 
Om de laatste eer te brengen aan deze mens, 
om recht te doen aan zijn leven en sterven, 
staan wij hier rondom het dode lichaam 
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dat ons van hem is overgebleven. 
Meer dan zijn lichaam is ons zijn naam gebleven; 
die naam spreken wij hier uit met eerbied en genegenheid: 
Joop Smit, een naam om van te houden. 
 
Wij zegenen zijn dode lichaam met het water van zijn doop ten leven, 
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 
Moge deze wierook verbeelden 
hoe onze gevoelens van genegenheid en liefde, 
van dankbaarheid en vriendschap, 
hem omhullen en ons met elkaar verbinden. 
 
En wij bidden: 
Eeuwige, herinner U zijn naam, die hij van mensen heeft ontvangen 
en waarin hij gekend wordt, ook al is hij gestorven: 
die naam die Jij geschreven hebt in de palm van je hand. 
Wij geven hem uit handen en leggen hem in uw handen,.. 
 
Gij die oorsprong bent  
van al het goede dat gedaan wordt: 
Wees in ons hart, in onze ziel, in ons verstand: 
dat wij misschien bij machte zijn  
het ergste leed iets te verzachten. 
 
Doe lichten over ons uw Aangezicht en geef ons vrede. 
Gedenk uw mensen: Dat wij niet vergeefs geboren zijn. 

 
 

Wegzending: 
Laat ons dan nu gaan in vrede  
En moge de zegen van de levende God ons vergezellen, 
hem én ons, 
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
 
 
Lied: Die chaos schiep tot mensenland      t. H. Oosterhuis m. A. Oomen 
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12 

 
 
 
 
 

Colofon 
 

Meegewerkt aan deze dienst hebben: 
 
Voorganger: Henk Kroon OSA 

Lectoren: Ronell Veldhuis en Martijn Schrama OSA 

 Spreker: Lenie Scherpenzeel 

Organist: Paul van der Woude 

Koor van de Werkhofgemeenschap o.l.v. Lisette Bernt 

Opmaak liturgie: Freek Boersma 
 

 


