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Binnengeleide van pater Clarenbeek
Lied: Ontsteek dan een lichtend vuur
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft,
als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Liturgische begroeting
Woord van welkom
Woorden van herinnering (pater Paul Clement o.s.a.)
Gebed om vergeving (Paul Clement, o.s.a.)
Aansteken van de kaarsen
Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen
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.
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Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Stilte en gebed
Goede God, in dankbaarheid en warme liefde hebt Gij ons
bijeen gebracht rondom onze broeder Edward.
Met allen die hier samen zijn, en allen die vandaag hier niet
mogen zijn, willen wij zijn leven vieren,
hem gedenken zoals hij was.
Tegelijkertijd staan we oog in oog met het mysterie van zijn
dood. Zoekend en tastend willen wij proberen de diepe zin te
begrijpen van wat ons is overkomen.
God, in deze viering vragen wij U ons hierbij tot steun te zijn.
Amen.
Kyrie-litanie
Bidden wij met geloof in ons hart
tot de Vader van hemel en aarde,
dat Hij de wereld bewaart
als het werk van zijn handen:
Luister, Heer, ontferm U over ons (2x)
Bidden wij met geloof in ons hart
tot zijn zoon Jezus Christus de heiland,
dat hij allen die hongeren voedt
als het brood van de hemel.
Luister, Heer, ontferm U over ons (2x)
Bidden wij met geloof in ons hart
tot de heilige Geest de helper,
dat alles zal worden herschapen
in het licht van Gods aanschijn.
Luister, Heer, ontferm U over ons (2x)
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Woorden van herinnering (dhr. Henk Schoenmakers)
Orgelspel
Eerste lezing: 1 Joh. 4,7-13
Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van
God. Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent
God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is
liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons
geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld
gezonden heeft, om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de
liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons
liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer
van zijn leven onze zonden uit te wissen. Vrienden, als God ons
zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander
liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar
liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt
geworden. Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven (zoals Hij
verblijft in ons), dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
Lied: Heer onze Heer
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
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Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen,
met hart en ziel aan ons getrouwd.
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Evangelielezing: Matteüs 5,1-2.13-16
Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij
zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam
het woord en onderrichtte hen aldus:
‘Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest,
waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor
dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te
worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet
verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt
toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te
zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht
geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen
voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is’.
Acclamatie:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Overweging
Moment van stilte
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Voorbeden
Barmhartige God,
Nu wij afscheid moeten nemen van Edward Clarenbeek,
ons familielid, onze medebroeder, onze leraar,
onze pastor en onze vriend,
die toch nog eerder dan verwacht van ons is heengegaan,
leggen wij onze vragen, onze zorgen en onze dank
aan U voor…
Wij danken U voor het leven van Edward Clarenbeek
als religieus, als Augustijn;
voor zijn eenvoudige toewijding; voor zijn broederschap;
voor zijn bijzondere spiritualiteit, waarin hij geloof
en wiskunde met elkaar verbond.
En wij vragen U:
dat velen de weg van navolging van Jezus zullen gaan;
dat ook wij die weg zullen gaan om als zout en licht
in deze wereld te zijn.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Wij danken U voor de jarenlange inzet van
Edward Clarenbeek als leraar;
hoe hij jongeren de ruimte heeft gegeven
om te leren en om zichzelf te ontwikkelen;
voor de eigen manier waarop hij zijn waardering en
genegenheid liet voelen;
voor zijn collegialiteit met andere medewerkers op school.
En wij vragen U: dat ook wij ruimte geven aan jongeren,
aan hun leven, aan hun toekomst.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Wij danken U voor de trouwe dienstbaarheid van
Edward Clarenbeek als pastor;
voor zijn beschikbaarheid als priester-assistent in de
Vlaardingse Willibrord-gemeenschap;
hoe hij de eucharistie met ons vierde en
de Schriften voor ons ontsloot;
hoe hij vele mensen heeft bijgestaan
bij het verlies van een dierbare.
En wij vragen U:
laat ook ons als ‘goede herders’ elkaar
en andere mensen nabij zijn,
opdat zij uw liefde ervaren, juist als hun leven moeizaam is.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Wij danken U vooral om Edward Clarenbeek zoals hij was:
bescheiden, maar toch duidelijk aanwezig;
schijnbaar afstandelijk, maar toch onverwacht nabij;
nuchter, maar met een spitsvondige
– en vaak ook wiskundige – humor;
uitgesproken in zijn opvattingen, maar altijd dienstbaar.
En wij vragen U:
laat niets uit hem verloren gaan,
maar neem hem op in uw liefde, voorgoed.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Wij bidden een moment in stilte, voor wat er leeft in ons hart,
en onuitgesproken bleef…
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Barmhartige God,
al deze verlangens en vragen leggen wij bij U neer,
in het vertrouwen dat U ons hoort.
En wij bidden U: beziel ons met uw geest,
opdat wij kunnen worden als zout, als licht in deze wereld;
dat wij in ons leven samen met anderen
uw liefde tastbaar maken.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.
Lied: Er is een stad
Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal,
er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal.
Refr.
Jerusalaim, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis.
Jerusalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis.
Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,
er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal. Refr.
Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal. Refr.
Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal. Refr.
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Klaarmaken van de tafel
Gebed over de gaven
Goede God, in liefde zijn wij met elkaar verbonden,
in liefde zijt Gij ons nabij.
Wij bidden U: aanvaard deze gaven van brood en wijn,
aanvaard ook ons die samen zijn met onze broeder Edward,
die ons dierbaar is als Augustijn en vriend.
Dat vragen wij U in naam van Jezus in wie wij eens rusten
mogen. Amen.
Eucharistisch gebed
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan
uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U
danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Bij Hem vindt
de wereld redding; Hij is het leven van alle mensen, Hij is de
verrijzenis van de doden. Door wie de engelen, die eeuwig
staan voor uw troon, U vol vreugde aanbidden, Koning in
majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij
smeken U, en dat ook onze hulde wordt gehoord als U ter eer
dit lied wordt aangeheven:
Allen zeggen:
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
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Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt Gij
met ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij
uw liefde vieren met brood en beker.
Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de
Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit
brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd
brood en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:
Neemt hiervan gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u
gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het
dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en, tot nieuw
leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen
Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat
voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en
begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in
ons wonen en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak
nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.
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Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes,
leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd
verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.
Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en
hun hoop, hun de weg aantonen die naar uw liefde leidt.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de
vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd en over alle
gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw
huis, waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met
Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en
martelaren, met de heilige Augustinus en al de anderen, die U
genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en U prijzen door
Jezus Christus, onze Heer.
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 de eeuwigheid. - Amen.

Onze Vader
Allen:

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
p 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,
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Pater:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door Uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust.
Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze
hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Allen:

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid
in eeuwigheid Amen.

Vredesgebed en vredewens
Wij zijn geroepen door Gods Woord van vrede,
geraakt met het verlangen naar vrede
voor alle mensen in deze wereld.
Daarom bidden wij…
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’,
let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij die leeft in eeuwigheid.
Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
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Uitnodiging tot de communie
Voor allen die Hem willen volgen op de weg ten leven,
heeft Jezus levend Brood gegeven,
zijn Lichaam dat ons voedt en kracht geeft.
Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden…
Communie
Lied
Ave Maria
Herdenkingskruisje
Zegening en bewieroking
Alvorens Edward naar zijn rustplaats op ons kloosterkerkhof
gebracht zal worden, willen wij hem eren met water en wierook.
Edward, Joannes, Maria : aan het begin van je leven ontving je
deze namen.
Met het water dat leven geeft werd je gedoopt en klonken deze
namen voor het eerst. Met water ten leve tekenen we je, nu je
leven is voltooid.
(zegening met wijwater)
We omringen je met wierook, zoals we getracht hebben je met
liefde en aandacht te omgeven tijdens je leven.
Zoals deze rook opstijgt naar de levende God, zo gaan onze
gedachten en beden met jou mee.
(bewieroking)
Uitgeleide van pater Clarenbeek
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Lied: De steppe zal bloeien
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.
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,
als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.
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.
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