
 

 

 

 

 

 

Liturgie bij de uitvaart van 

Cornelia Johanna (Corrie) Plaisier  

1934 - 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers: Jozef Essing o.p., Jan van Hooydonk o.p.  

Organist: Marcel Bruins. Zang: DLN-kwartet o.l.v. Frits Muller o.p.  

Nb. meezingen is niet toegestaan. Neuriën kan uiteraard wel. 

 



Verwelkoming van de overledene op de drempel van de kerk en 

besprenkeling met wijwater.   

 

Binnendragen van de overledene met koorzang:  

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht 

zo als een mantel om mij heen geslagen 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 

ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft- 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

 

Woord van welkom  

Herinnering aan hun moeder en oma namens kinderen 

en kleinkinderen  

 



Ontsteken van de kaarsen  

Koorzang:  

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud een voor een 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. 

 

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. 

Oosterhuis / Oomen 

Een laatste groet door Zr. Christini Manders o.p. 

Gebed om ontferming  



Koorzang: GvL Psalm 121-II, ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen’ 

 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen: 

zou iemand mij komen helpen? 

 

Ja, mijn God komt mij helpen, 

de schepper van hemel en aarde. 

 

Hij zal niet toelaten dat je struikelt,  

Hij zal niet slapen, Hij waakt over jou. 

Nee, slapen, sluimeren zal Hij niet,  

Hij waakt over heel zijn volk. 

 

Onze God houdt de wacht 

als een schaduw over je heen 

Overdag zal de zon je niet steken 

en ’s nachts zal de maan je geen kwaad doen. 

 

Hij houdt alle kwaad van je af, 

Hij neemt je onder zijn hoede. 

En waar je ook gaat of staat, 

God zal je behoeden voor eeuwig 

       Oosterhuis / Huijbers 

Lezing uit het boek Prediker (11,7-10 + 12,1-8) 

Corrie koos voor haar uitvaart twee teksten uit de Bijbel. De eerste 

lezing, uit het Oude Testament, stamt uit het boek Prediker. De auteur 

van dat boek leefde eind derde eeuw voor Christus. Prediker was een 

wijs mens. Hij wilde zijn volk onderrichten in de kunst van het leven. 

Hij probeerde iets op te schrijven wat juist is en waarop je kunt 

bouwen. Luisteren we naar Prediker: 

Het licht is een genot. Wat een weldaad voor ogen om de zon te zien!  

Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten 

en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. 



De toekomst is niet dan leegte. 

Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, 

haal je hart op aan de dagen van je jeugd. 

Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. 

En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel 

onderwerpt. 

Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, 

want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij. 

Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd 

 –  voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je 

zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer. 

 

Voordat de zon verduistert, 

de sterren en de maan niet langer stralen, 

de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt. 

De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, 

de soldaten kromgebogen voortgaan, 

de maalsters langzaamaan verdwijnen, 

de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken. 

Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, 

de molen geen geluid meer maakt, 

het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, 

wanneer hun lied versterft. 

Je durft geen heuvel te beklimmen, 

de weg is vol gevaar. 

De amandelboom behoudt zijn wintertooi, 

de sprinkhaan sleept zich voort, 

de kapperbes droogt uit. 

Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, 

en klaagzang vult de straat. 

Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, 



de gouden lamp wordt gebroken, 

de waterkruik in stukken valt, 

het scheprad bij de put wordt stukgebroken. 

Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, 

weer wordt zoals het was, 

wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, 

die het leven heeft gegeven. 

Lucht en leegte, zegt Prediker, 

alles is leegte. 

Koorzang: 

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, 

hebt boven ’t nameloze mij uitgetild, - 

 

laat mij dan dankbaar leven de volle tijd, 

geborgen in de bevende zekerheid, 

 

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 

van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. 

      A. den Besten/ M. Stumpel 

 

Laten wij gaan staan. 

Lezing uit de Eerste Brief van de apostel Johannes (4,11-12+19-21) 

 

Corrie koos als tweede lezing, uit het Nieuwe Testament, een gedeelte 

uit de Eerste Brief van de apostel Johannes. Johannes schreef 

omstreeks het jaar 100 aan de nog jonge christelijke gemeenschap. 

Dit zijn zijn woorden: 

 

Geliefde broeders en zusters, 

als God ons zo heeft liefgehad,  

moeten wij ook elkaar liefhebben. 



Niemand heeft God ooit gezien.  

Maar als we elkaar liefhebben, 

blijft God in ons  

en is zijn liefde in ons ten volle 

werkelijkheid geworden. (…) 

Wij hebben lief, 

omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 

Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief’, 

maar hij haat zijn broeder of zuster, 

is hij een leugenaar. 

Want iemand kan onmogelijk God, 

die hij nooit heeft gezien, liefhebben 

als hij de ander die hij wél ziet, 

niet liefheeft. 

We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: 

wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben. 

 

Koorzang: Ubi caritas et amor, Deus ibi est 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God  

 

Overweging 

 

Koorzang: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’, strofe 1-4 +6 

Liefde, eenmaal uitgesproken als Uw woord van het begin.  

Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening.  

 

Liefde, die ons hebt geschapen, vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,  

alles overwinnend wapen, laatste woord dat vrede maakt.  

 

Liefde luidt de naam der namen waarmee Gij U kennen laat.  

Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad.  



Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw. Liefde 

houdt ons in het leven – daarop hebt Gij ons gebouwd.  

 

Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft over ons:  

wil ons genezen, bron van liefde, liefde zelf!  

 

Voorbeden 

Onze Vader:  

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 

uw wil geschiede op 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. 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen 

 

Mededelingen  

Koorzang: Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit die ik zal zijn 

Laat mij nieuw geboren zijn en leef in mij 

 

Absoute   

(wilt u gaan staan?) 

Geliefde Corrie,  

Wij staan hier rond je dode lichaam  

om je de laatste eer te bewijzen. 

 



Wij houden onze ogen gericht  

op het kruis van Jezus Christus 

en spreken uit in tastend geloof, 

dat niets ons kan scheiden van de Liefde 

die in Hem aan de dag is gekomen 

en die sterker is dan de dood. 

 

Met eerbied spreken wij de namen uit 

die je meekreeg bij de doop: 

Cornelia Johanna. 

En wij bidden: Goede God, laat voor eeuwig 

haar namen geschreven staan in de palm van uw hand 

 

(besprenkeling) 

Met het water van de doop besprenkel ik jou; 

je bent de weg gegaan van Jezus van Nazareth 

die een doop moest ondergaan 

door de dood heen naar het leven. 

 

(bewieroking) 

Dat met jou onze gebeden opstijgen als wierook 

tot voor het aangezicht van de levende God, 

van zijn Geest is je leven doordrongen geweest. 

 

Laten wij nu heengaan in vrede, 

En moge de Liefdevolle onze voetstappen geleiden, 

vandaag en alle dagen die komen, 

tot wij thuiskomen en samenzijn in het land van vrede, 

dat al onze gedachten en voorstellingen te boven gaat. 

 

Tijdens het uitdragen wordt gezongen: ‘In paradisum” 



In paradisum deducant te angeli; in tuo adventu suscipiant te 

martyres et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. 

Chorus angelorum te suscipiat et cum Lazaro,  

quondam paupere, aeternam habeas requiem. 

 

Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs; 

dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen 

en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem. 

Moge het koor van de engelen u ontvangen 

en moge u met Lazarus, eens een arme, 

de eeuwige rust ontvangen.  

 

Op het kerkhof:  

Als de kist neerdaalt, zingen wij: 

 

 

                 Oosterhuis / van der Putt 

 



Gebeden: 

Heer God, zegen deze plaats  

waar wij onze lieve Corrie 

uit handen geven 

(graf gezegend) 

Geef ons het vertrouwen, 

dat wij haar neerleggen in uw handen 

en dat U haar niet los zult laten. 

 

Prent in ons het beeld van deze mens. 

Moge haar naam ons bijblijven in ons leven, 

en laat ons de weg vervolgen 

die wij met haar begonnen waren. 

Ga met ons mee, Heer God, 

laat ons niet ontmoedigd achter. 

Vervul ons hart met uitzicht op geluk, 

op vrede in de wereld en in ons eigen bestaan. 

 

Corrie, 

ik teken je met het kruis van Jezus Christus, 

onze Heer en onze Broeder, 

(kist getekend met het kruis) 

in wie je gedoopt bent 

en wiens kruis je gedragen hebt 

 

Uit de aarde ben je genomen, 

aan de aarde vertrouwen wij je toe 

(aarde uitgestrooid over de kist) 

om uit de schoot van de aarde weer op te staan 

tot nieuw en onvergankelijk leven. 

 


