Welkomstwoord door uitvaartbegeleider
Muziek bij binnenkomst: Lier – Monique
Klankschalen – Monique
Onze Vader – voorgelezen door Debby
Onze Vader, zegen onze ogen vandaag. Wij zijn Uw boodschappers en we willen naar de
schitterende weerspiegeling van Uw Liefde kijken die in alles straalt. Wij leven en bewegen in
U alleen. Wij zijn niet gescheiden van Uw eeuwige leven. Er is geen dood, want dood is niet
Uw Wil. En wij vertoeven waar U ons hebt geplaatst, in het leven dat wij delen met U en met
al wat leeft, om voor eeuwig zoals U en deel van U te zijn. Wij aanvaarden Uw Gedachten als
de onze, en onze wil is eeuwig één met die van U. Amen. (WdI.163.9)
Fauré: Sanctus (Uit: Messe Basse)
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth;
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Heilig, heilig, heilig,
De Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Margots laatste uren hier in deze droom – Dineke
Lier - Monique
Dit is wat de dood zou moeten zijn – voorgelezen door Annelies
Dit is wat de dood zou moeten zijn: een rustige keuze, met een gevoel van vrede en vreugde
gemaakt, want het lichaam werd zachtaardig gebruikt om de Zoon van God te helpen langs
de weg die hij gaat naar God. We danken het lichaam dan voor alle diensten die het ons
bewezen heeft. Maar we zijn ook dankbaar dat de noodzaak voorbij is te leven in een wereld
van beperkingen, en de Christus in verborgen vormen te bereiken en hoogstens helder te zien
in liefelijke flitsen. Nu kunnen we Hem zonder oogkleppen aanschouwen, in het licht dat we
geleerd hebben opnieuw te zien.
Wij noemen het dood, maar het is vrijheid. Hij komt niet in vormen die in pijn schijnbaar
worden opgedrongen aan onwillig vlees, maar als een vriendelijk welkom aan bevrijding. Als
er ware genezing plaatsgevonden heeft, kan dit de vorm zijn waarin de dood komt wanneer
het tijd is een poosje te rusten van graag gedane en graag beëindigde arbeid. Nu gaan we in
vrede naar een vrijere sfeer en een zachter klimaat, waar we zonder moeite zien dat de
geschenken die wij gegeven hebben voor ons werden bewaard. Want Christus is nu
duidelijker; Zijn visie in ons bestendiger; Zijn Stem, het Woord van God, met meer zekerheid
de onze.
(L3.II.2,3,)
Liszt: O Filii et filae (O zonen en dochters, uit: Passion and resurrexion)
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Levensloop Margot - door Rob en Linda
Margot in beeld met muziek van Taizé: Mon âme se repose (Mijn ziel rust in God)
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul
de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.
Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel, in Hem alleen is mijn heil.
Ja, alleen God is bron van heil en vrede, ik vind mijn rust in Hem.
Bijdrage van Lorian
Zonder jou – gezongen door Ella
Voor Margot
Zonder jou.
Zonder jou zal na vandaag een morgen zijn
Zonder jou.
Zonder jou begroeten vogels de ochtendzonneschijn
Zonder jou gaat het door,
draait de aarde om zijn as.
Dag volgt op nacht.
Ik koester de contouren van jouw nagelaten spoor
ontdaan van zwaartekracht.
Zonder jou.
Zonder jou gaan getijden ook hun gang
Zonder jou.
Zonder jou heeft een uur 60 minuten,
duurt een week nog even lang.
Zonder jou gaat het door,
draait de aarde om zijn as.
Dag volgt op nacht.
Ik koester de contouren van jouw nagelaten spoor
ontdaan van zwaartekracht.

Ik rust in God – voorgelezen door Nicolien
‘Ik rust in God.’ Volkomen onversaagd zal deze gedachte jou door storm en strijd heendragen,
voorbij ellende en pijn, voorbij verlies en dood, tot aan de zekerheid van God. Er is geen lijden
dat ze niet genezen kan. Er is geen probleem dat ze niet kan oplossen. En er is geen
verschijningsvorm die niet in waarheid zal verkeren voor de ogen van jou die rust in God.
Dit is de dag van vrede. Jij rust in God, en terwijl de wereld wordt verscheurd door stormen
van haat, blijft jouw rust volkomen onverstoord. De rust van de waarheid is de jouwe. De
schijn der dingen kan zich niet meer aan je opdringen. Je roept allen op zich bij jou aan te
sluiten in jouw rust, en ze zullen horen en tot je komen, omdat jij rust in God. Ze zullen geen
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andere stem horen dan de jouwe, omdat jij jouw stem aan God gegeven hebt, en nu rust je in
Hem en laat Hem door jou spreken. (WI.109.3,4)
Bach: Ruht Wohl (uit: Johannes Passion, nr 39, koor:)
Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,
Die ich nun weiter nicht beweine,
Ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh!
Das Grab, so euch bestimmet ist
Und ferner keine Not umschließt,
Macht mir den Himmel auf und schließt die Hölle zu.
Rust zacht, gij heilig gebeente
dat ik nu verder niet beween.
Rust zacht en breng ook mij tot rust!
Het graf, zoals het voor U is bestemd
en dat verder geen rampspoed bevat,
maakt voor mij de hemel open
en sluit de toegang tot de hel.
Vogel en vlinder – Arjen Sevenster
VOGEL EN VLINDER
Voor Margot
Een vogel op de rand van het nest,
die weegt of hem zijn vleugels dragen,
zo talmt de ziel nog op je mond,
voor zij de sprong gaat wagen.
Een vlinder uit de pop gekropen,
waarvan de vleugels moeten drogen,
zo rust de ziel op het leeg omhulsel,
voor zij haar vleugels spreidt.
Vrees niet, want op de afgesproken tijd
staat er een engel voor je klaar,
die je leert vliegen in het licht.
O kleine ziel, zo diep ontvaderd
en ontmoederd en nu zo dicht
het einde van de reis genaderd
Lier – Monique

Aansteken van de kaarsen – Marlene, Egbert, Anneke en Bea
We kunnen kiezen voor het Licht in ons
Stilte
3

Een nieuw bewustzijn – voorgelezen door Annelies
Een nieuw bewustzijn
Er was nu, duidelijk voelbaar, iets wezenlijks in mij verschoven. Tijdens dit gehele proces was
ik alleen, en ik had geen uiterlijke leraar, meester of goeroe. Ik had de woorden van de
Cursus. En vooral had ik de voortdurende en precieze leiding van Jezus. Mijn leraar was altijd
bij me. Hij was in me, in heel letterlijke zin. In mijn denkgeest, als mijn verlosser. Ik kon
voortdurend contact met hem maken. Hij is de meest wijze en liefdevolle leraar die ik me kan
indenken. Ik wist dat ik hem volledig kon vertrouwen en daarom durfde ik zijn hand te nemen
en met hem mee te gaan. Ik weet ook dat hij iedereen helpt en dat hij iedereen liefdevol
verlost van het ego en vervolgens door deze overgang heen zal leiden.
(Tekst uit Ontwaken in liefde blz. 258)
Bach: Mit Fried und Freud fahr ich dahin (Uit: Cantata 125, 1e coral)
Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Willen;
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille;
Wie Gott mir verheißen hat,
Der Tod ist mein Schlaf geworden
In vrede en met vreugde ga ik heen,
mij voegend naar Gods wil;
mijn hart en mijn verstand zijn getroost,
zacht en stil;
zoals God mij heeft beloofd,
de dood is mijn slaap geworden.
Slotwoord door uitvaartbegeleider
Muziek bij verlaten van de zaal: Cat Stevens - Morning has broken
Morning has broken, like the first morning
Blackbird has spoken, like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for the springing fresh from the word
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall, on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass
Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the one light, Eden saw play
Praise with elation, praise every morning
God's recreation of the new day
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