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Muziek voor de dienst
Piet wordt binnengebracht
Welkom
De kleinkinderen van Piet steken kaarsen aan
Bemoediging en groet
v:
a:
v:
a:

Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
De Eeuwige blijft trouw
AL ONZE DAGEN EN NACHTEN.

Lied: Psalm 23b
1

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

2

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
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De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
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4

De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.
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De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Gebed
Herinneringen aan Piet
Muziek: Claire de Lune (Claude Debussy)
Lezing: De mensen van voorbij (Hanna Lam)
De mensen van voorbij,
Zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
Ze zijn met ons verweven
In liefde, in verhalen,
Die wij zo graag herhalen,
In bloemengeuren, in een lied
Dat opklinkt uit verdriet.
Uit de Bijbel: Psalm 139
1

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
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2

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
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Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
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Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Overdenking
Muziek
Gebeden
Dankwoord
Woorden van uitgeleide
Om de laatste eer te bewijzen aan Pieter Valstar
om recht te doen aan zijn leven en sterven,
staan wij hier,
rondom zijn gestorven lichaam.
Wij houden onze ogen gericht
op kruis èn koninkrijk van Jezus Christus,
en wij spreken uit, in tastend geloof,
dat dit het einde niet is,
maar dat God een God van levenden is.
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Meer dan zijn lichaam
is ons de naam van hem gebleven
die hij met zijn doop ontving.
Die naam spreken wij hier samen uit,
met eerbied en genegenheid:
allen: Pieter Valstar
Eeuwige, herinner U zijn naam,
die hij van mensen heeft ontvangen
en waarin hij gekend wordt,
ook al is hij gestorven,
die naam die Gij geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Ten teken van onze hoop
dat Piet bij God geborgen is
zegenen we zijn lichaam,
en besprenkelen het
met het water waarmee hij eens gedoopt is.
Laat ons gaan in vrede
om Piet uit ons midden weg te dragen.
We begeleiden hem
met het onzegbare achter onze woorden
met de stilte van ons zwijgen
met de warmte van onze tranen
met de troostende kleuren van onze bloemen.
Mogen engelen hem optillen
uit dit aardse bestaan
en begeleiden naar die plek van rust en vrede
die genoemd wordt met Gods Naam
Licht van Licht
Ontferming
Hemel
Liefde.
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Pianospel: Ga met God en Hij zal met je zijn
1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegenbede
Gelegenheid om Piet een laatste groet te brengen (onder
de klanken van het Requiem van W.A. Mozart)

Geef om elkaar, neem ook op de parkeerplaats buiten de
1,5 meter afstand in acht!
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De familie en allen die daarvoor genodigd zijn brengen
Piet naar zijn laatste rustplaats op de Roosdoncken.

Bij het graf spreken we de laatste woorden,
bidden we samen het Onze Vader
en ontvangen we de zegen.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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.
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