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Openingsritus 
Allen staan zo mogelijk 
 
Begroeting van de overledene 
Besprenkeling met wijwater, bron van alle leven. 
 
Intrede zang: Requiem 
Requiem aeternam dona eis, Domine: Et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jeruzalem. 
exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. Requiem. 

Heer, geef hun de eeuwige rust: en het eeuwige licht verlichte hen. Voor U moet 
men zingen, God op de Sion aan U zijn dankbaarheid tonen. Tot U die ons geeft 
wat wij vragen, tot U komt alles wat leeft. Heer ontferm U, Christus ontferm U, 
Heer ontferm U. 

 
Alternatief: zie pagina 27ev  
Allen gaan zitten 
 
Kruisteken en welkom 
 
Lichtritus  
Ontsteken van kaarsen aan de Paaskaars 
 
Gezang: zie pagina 27ev 
 
Bloemen vanuit de Vijf Heiligen Parochie 
 
Gebed om open te gaan 1 
V Dit uur zoeken wij U, en vragen: 

wees hier aanwezig, 
God van mensen. 
Wees licht in onze duisternis 
en troost in onze droefheid. 
Wees ons voelbaar nabij  
als een mens. 
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A U alleen weet, God, 
hoe wij ons voelen. 
Zie onze vragende ogen, 
onze tastende handen,  
en hoor hoe wij U roepen. 
God van leven en dood, 
God van alle begin en einde, 
God van vergeving, wij hopen op U. 
 

V Al onze gedachten aan deze gestorven mens  
mogen wij voor U neerleggen, God. 
Wij zijn dankbaar voor al het goede, 
dat we van … hebben ontvangen. 
Maar ook datgene wat minder goed was, 
of niet af, niet uitgepraat, 
willen wij toevertrouwen aan U, 
God van ontferming. 

- even stilte - 
A Ontferm U over alles wat er was tussen … en ons:  

het goede, waar wij dankbaar om zijn, en blij; 
en het minder goede, 
wat er soms was in ons breekbaar bestaan. 
Maak heel wat is gewond. 
 

V Wees hier aanwezig met uw licht. 
Ontferm U over ons 
en over … die niet meer bij ons is. 

 
Gebed om open te gaan 2 
V God, of hoe U ook genoemd mag zijn, 
 zelfs uw naam is bijna zoek geraakt 
 in de chaos die de dood heeft aangericht. 
 Als U er bent, wil ons dan nabij komen 
 al is het maar om,  
 net als wij, de richting kwijt,   
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 wat houvast te zoeken, 
 verontwaardiging te delen, 
 om dit sterven,  
 dat zoveel van ons heeft afgenomen. 
 
V Kom aanwezig, God, 
 al was het maar 
 in stil vermoeden 
 dat dit toch niet het laatste mag zijn, 
 dat leven meer mag hebben 
 dan dit kille, wrede einde. 
 
V Kom aanwezig, God, 
 om al het goede dat was in dit leven, 
 om alle liefs en vrede, 
 die … bij leven tekenden, 
 om alle licht en donker 
 van zijn/haar levensweg ons in te prenten 
 en het beste ervan te bewaren aan ons hart, 
 terwijl...........mag wonen in Uw licht. Amen. 
 
Ofwel: 
Schuldbelijdenis (in de eucharistieviering) 
V Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden  

om het heilig mysterie van de eucharistie  
waardig te kunnen vieren. 
 

A Ik belijd voor de almachtige God, 
 en voor u broeders en zusters, 

dat ik gezondigd heb 
in woord en gedachte, 
in doen en laten, 
door mijn schuld, door mijn schuld, 
door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 



 5 

alle engelen en heiligen, 
en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 
V Moge de almachtige en goede God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A Amen. 
 
K Heer, ontferm U/ Christus… /Heer… 

Of: Kyrie, eleison /Christe…/Kyrie… 
 
Ofwel:  
Gebed om vergeving 1 
V Voortijdig verschraalt de moed,  

onze hoop kent geen lang leven. 
Te veel is er dat naar de hemel schreeuwt,  
en Gods trouw tegenspreekt. 
Te vaak krijgt de nacht gelijk. 

- stilte - 
V Laten wij dan in het donker dat ons omringt, zijn  

als wachters op de morgen,  
als kinderen van het licht. 
 

A Als wij roepen om mensen  
vernield en beschadigd  
op hun lange zoekende weg:  
Heer, keer U naar ons toe. 

 
K Heer, ontferm U/Kyrie, eleison. 

 
A Als wij roepen om de mensen  

in de diepte van het dal van de dood  
waar schreien om hulp geen gehoor vindt:  
Heer, keer U naar ons toe. 
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K Christus, ontferm U/Christe, eleison. 
 

A Als wij roepen om de mensen  
die klimmen tot de hoogste toppen  
en geen vrede vinden:  
Heer, keer U naar ons toe.  
 

K Heer, ontferm U/Kyrie, eleison. 
 
Gebed om vergeving 2 
V God, zie ons aan:  

elk van ons met een eigen geschiedenis,  
ieder met eigen hoop en vrees. 

 
A Zie ons aan als uw mensen,  

in wie U kunt wonen als in een huis,  
die uw Naam hoog houden,  
en ruimte geeft aan uw Geest. 

- stilte -  
A Uw Geest, die ons doet  

bidden, zingen en zuchten  
met heel de schepping mee:  
om de schade en de schande,  
om tranen niet te stelpen,  
om het sterven elke dag.  
Tot hoe lang nog Heer? 

 
K Heer, ontferm U/Christus, ontferm U/Heer, ontferm U. 
 
V Dat U ons thuis brengt uit onze ballingschap  

is onze droom. Amen. 
 
Gebed om vergeving 3 
V God, U omgeeft ons van achteren en van voren. 

Onze tijden houdt U in uw hand,  



 7 

ja, heel deze wereldtijd –  
 
A houd vast aan uw schepping  

en gedenk het mensenkind met verdriet,  
dat geen genezing kent,  
met de rouw  
om wie voor altijd gemist wordt,  
met de zorg om brood,  
om huis en haard,  
met een hart vol pijn om een nieuwe generatie. 

- stilte -  
V God, houd vast aan ons beter vaderland  

midden in de heersende waan van de dag  
en gun ons het zicht op die dag  
dat U ons onvermogen en onze onmacht  
voor lief neemt en voltooit. 
Amen.  
 

K Heer, ontferm U/Christus, ontferm U/Heer, ontferm U. 
 
Gebed om vergeving 4 
V God, gedenk uw mensen  

met de ruimte van uw hart. 
- stilte - 
A Gedenk hen,  

als zij U zoeken maar niet weten te vinden,  
als zij zich van U hebben afgekeerd,  
en alle zoeken hebben opgegeven. 

 
K Heer, ontferm U/Kyrie, eleison. 
 
A Gedenk uw mensen,  

in de steek gelaten,  
alleen gelaten aan de nacht,  
in angst en doodsnood. 
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K Christus, ontferm U/Christe, eleison. 
 
A Gedenk uw mensen,  

die de moed hebben verloren,  
al te zeer door het leven gekwetst,  
beschadigd 
ook door ons. 

 
K Heer, ontferm U/Kyrie, eleison. 
 
V God, gedenk uw mensen,  

laat uw oog weer op ons rusten.  
Wij gaan U immers toch ter harte? Amen. 

 
Gebed om vergeving 5 
V Niet om te oordelen bent U gekomen, God, 

maar om te zoeken wat verloren is,  
om te bevrijden  
wie in schuld en angst gevangen zijn,  
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. 
 

A Neem ons zoals wij hier vandaag aanwezig zijn  
met al onze fouten en tekorten,  
met alles waarin wij elkaar onrecht aandeden. 

…even stilte… 
V U bent toch groter dan ons hart,  

groter dan alle schuld.  
U bent de schepper van een nieuwe toekomst,  
een God van liefde tot in eeuwigheid. 

 
Gebed om vergeving 6 
A Goede God, 
 bron van alle leven, 
 voor al die keren in ons bestaan 

dat wij gefaald hebben, 
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vragen wij U om vergeving. 
Reken het ons niet aan 
als wij slechts bleven steken 
in goede bedoelingen, 
als wij tekort geschoten zijn in de liefde. 
U oordeelt mild over onze zwakheden. 
Uw liefde is volmaakt 
en groter dan ons hart. 
Ontferm U over ons, God, 
en wees ons blijvend nabij. 
Amen. 

 
K Heer, ontferm U/Christus, ontferm U/Heer, ontferm U 
 
Gebed om vergeving 7 (gezongen - Gvl 213) 
V God, keer U tot ons en richt ons weer op.  

wij zijn ten dode, wij zijn verslagen,  
Gij alleen kunt ons leven redden. 
Heer, ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons.  

K Heer, ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons.  
 
V  God, houd uw hand om hoog geheven,  

opdat ik zal leven en niet sterven  
en ik zal zingen van uw goedheid.  
Heer ,ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons.  

K Heer, ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons.  
 
V Hier is de poort die gaat naar U toe  

alle rechtvaardigen laat Gij er binnen 
open uw poort en zij zullen leven. 
Heer ,ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons.  

K Heer, ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons. 
 
Gebed  
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Dienst van het woord 
 
Lezing 
 
Psalm of tussenzang  zie pagina 29ev 
 
Evangelie allen staan zo mogelijk 
V De Heer zij met u. 
A En met uw geest. 
V Lezing uit het heilige Evangelie volgens… 
A Glorie zij U, Heer. 
 
Woord van de Heer 
A Lof zij U, Christus. 
 
Acclamatie 
I Gelukkig die het woord hoort en het beleeft 

Gelukkig is die mens, Heer Jezus wij danken U. 
II Gij hebt woorden van eeuwig leven; 
 Tot wie zouden wij anders gaan.  
allen zitten 
 
Overweging  
 
Kort orgelspel 
 
Dienst van de gebeden 
 
Gebed van de gelovigen (= voorbede) 
Acclamatie volgend op elke bede: 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
Of: Luister Heer, ontferm U over ons.  
Of: Heer, ontferm U (Taizé). 
Of: Spreid uw dragende vleugels onder ons uit, 
       Spreid uw warmende lichtglans over ons uit.  
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Collecte en uitreiken gedachtenisprentje 
 
Orgelspel of gezang: zie pagina 29ev 
 
Voor een woord- en communieviering vervolgt de liturgie op pagina 17  
 
Dienst van de Eucharistie 
 
V Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 

door God, de almachtige Vader. 
 
A Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen  

tot lof en eer van zijn naam,  
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

 
Gebed over de gaven 
 
Grote lofprijzing allen gaan zo mogelijk staan 
V De Heer zal bij u zijn.  
A De Heer zal u bewaren.  
V Verheft uw hart.  
A Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
V Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
A Het is passend en goed Hem te danken.  
 
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.  
Want Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige 
hoop. In onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte, dat wij 
eens onsterfelijk zullen zijn met Hem. Gij neemt het leven, God, niet van ons af; 
Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord. En als ons aardse huis, ons 
lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, 
om daar voorgoed te wonen.  
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Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw 
troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden: 
 
Sanctus  
Sanctus, Sanctus, Sanctus  Dóminus Deus Sabaoth. Pleni sunt ceali et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis. 

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. 

 
Allen knielen zo mogelijk 
 
Eucharistisch gebed 1 (VI) 
Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat onze namen 
staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus 
Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te 
drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die 
gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij 
danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de 
naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. 
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot 
Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen. Hij zegende 
U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:  

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u 
wordt overgeleverd. 

 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met de 
woorden:  

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de kelk van mijn 
bloed, het bloed van het nieuwe en eeuwige Verbond, dat voor u en 
voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Doet dit om 
Mij te gedenken. 
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Mysterie van het geloof: 
 
A Uw dood verkondigen wij, Heer,  

en uw verrijzenis belijden wij totdat Gij komt. 
 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood heeft 
gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. 
Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal, - uw rechterhand - en tot Hij komt 
verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt 
gedeeld. 
 
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak ons 
tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter 
en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen 
voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit 
kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, 
tezamen met uw dienaar  N., onze paus, en met alle bisschoppen. 
 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd Maagd, de Moeder van de Heer, met 
de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid 
voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze 
dank. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem is aan U God, almachtige Vader, in de eenheid 
van de heilige Geest alle eer en heerlijkheid door alle eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 
De viering vervolgt op pagina 15 (Gebed des Heren) 
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Eucharistisch gebed 2 (XII) 
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 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 en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u 
wordt overgeleverd. 

 
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 kelk van mijn 
bloed, het bloed van het nieuwe en eeuwige Verbond, dat voor u en 
voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Doet dit om 
Mij te gedenken. 

  
Mysterie van het geloof: 
 
A Telkens als wij dit brood eten en de kelk drinken, verkondigen wij uw 

dood, o Heer, totdat Gij 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.  
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God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, de Geest die 
Jezus, uw beminde Zoon, bezielde.  
 
Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouwvol en met 
vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervuld van hoop en 
aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel het volk van God, met de 
diakens en de priesters, met onze bisschop  N. en paus  N.. 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, 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 is aan U God, almachtige Vader, in de eenheid 
van de heilige Geest alle eer en heerlijkheid door alle eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 
Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook; daarom roepen wij 
de Vader aan met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
Gebed des Heren (Latijnse versie: zie pagina 39)
A 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. 
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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.  
 
A Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 
Gebed om vrede – Vredewens  
V Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u 

na, mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden, maar op het geloof van 
uw kerk;  en schenk haar naar uw wil vrede en eenheid. Gij die leeft en 
heerst in de eeuwen der eeuwen. 

A Amen. 
V De vrede des Heren zij altijd met u. 
A En met uw geest. 
V Wenst elkaar de vrede. 
 
Agnus Dei 
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi: miserere nobis  (2x) 
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi: dona nobis requiem. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de rust. 

 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Zalig zij die genodigd zijn 
tot de maaltijd van het Lam. 
 
A Heer, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak komt,  

maar speek slechts een woord en mijn ziel zal gezond worden. 
 
Communieritus 
 
Gebed na de communie 
 
De viering vervolgt op pagina 26 Gedachteniskruisje 
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Viering van de communie  
in een woord en communieviering 
 
Vredeswens 
 
Overbrengen van de ciborie naar altaar – allen staan zo mogelijk 
 
Onze vader (Latijnse versie: zie pagina 39) 
A 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.  

 
Zie het Lam van God dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
A Heer, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak komt,  

maar speek slechts een woord en mijn ziel zal gezond worden. 
 

Communierite 
Overgebleven gaven worden naar het tabernakel gebracht 
 
Communiedankgebed  1 
Levende God,  
wij spreken U aan deze dag, dit uur,  
vermoedend dat U ons aanziet  
en dat U ons nabij bent  
nu een mens ons heeft verlaten.  
Door alle tijden bent U de mens nabij gebleven  
in leven en dood;  
in het donker van de nacht  
en het licht van de dag.  
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K Breng ons bijeen, houdt ons bijeen 
Bewaar alle mensen tot vrede van uw naam. 

 
Door uw Zoon Jezus  
hebben wij U vermoed en gezien  
bij zieken en gezonden  
bij levenden en doden.  
'Het leven is sterker dan de dood',  
zei Hij, toen Hij huilde bij het graf van zijn vriend. 
Als zaad valt het in de aarde  
maar opnieuw zal het tot leven komen. 
 
K Breng ons bijeen, houdt ons bijeen 

Bewaar alle mensen tot vrede van uw naam. 
 
Hij gaf zich aan mensen als voedsel, als brood.  
Wij geloven dat het Brood, dat wij hebben ontvangen  
en dat getekend is met zijn Naam,  
ons doet leven,  
en ons kracht geeft tot in de dood.  
 
K Breng ons bijeen, houdt ons bijeen 

Bewaar alle mensen tot vrede van uw naam. 
 
De dood had geen vat op Hem.  
Hij schiep toekomst en een nieuw begin.  
Daarom durven wij in zijn naam tot U te bidden,  
levende God,  
om hoop en toekomst voor de dierbare mens,  
die wij uit handen moeten geven.  
Ook voor ons zelf bidden wij:  
wil ons behouden tot ons leven is voltooid in U,  
God van tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
De viering vervolgt op pagina 26 Gedachteniskruisje 
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Communiedankgebed 2 
God, het brood uit de hemel 
leidt ons naar het leven bij U; 
moge het delen ervan 
ons rust en vrede schenken, 
in verbondenheid met ...  
 
K Breng ons bijeen, houdt ons bijeen 

Bewaar alle mensen tot vrede van uw naam. 
 
U prijzen wij om uw Zoon Jezus Christus, 
die U als eerste uit de doden hebt opgewekt. 
Hij is aan zijn leerlingen verschenen, 
heeft het brood genomen en uitgedeeld. 
Zo leeft Hij, ons voor altijd nabij. 
Wij danken U, 
dat U ons uitnodigt aan uw tafel. 
U verlaat ons niet, geen dag van ons leven: 
uw huis zal ons een woning zijn, 
waar wij uw weldaden ervaren. 
 
K Breng ons bijeen, houdt ons bijeen 

Bewaar alle mensen tot vrede van uw naam. 
 
God, U bent altijd met ons, 
onze kracht en sterkte, 
U schenkt ons verlossing door uw Zoon, 
en doet ons opstaan op de jongste dag. 
 
K Breng ons bijeen, houdt ons bijeen 

Bewaar alle mensen tot vrede van uw naam. 
 
Bij U is het licht dat geen einde kent 
en vinden wij de bekroning van ons leven. 
Laat allen die van ons zijn heengegaan, 
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delen in dat geluk zonder einde. 
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen. 
 
De viering vervolgt op pagina 26 Gedachteniskruisje 
 
Communiedankgebed 3 
V Om te komen tot onszelf 

tot het stil en diep geheim 
dat ons leven in zich draagt 
daarom noemen wij uw Naam. 
God onmeetbaar en onzichtbaar, 
als een woord aan ons gegeven, 
toch aanwezig in ons midden 
als de warmte om ons heen, 
Die wij noemen: vader, moeder, 
vuur en adem van ons leven, 
lieve schaduw, zachte rede, 
altijd bezig in ons hart. 

 
A Die wij zoeken om troost  

in het mateloos verdriet, 
om verloren idealen 
en een mens die sterven moet. 
Die wij vieren om het licht 
dat doorbreekt als wij donker zijn, 
om de toekomst die wij dromen 
en de liefde om ons heen. 
 

V In wie wij wonen als een huis, 
waar ruimte is voor alle mensen, 
die tot in het laatst de hoop bewaren 
dat de dood het laatste woord niet is. 

 
Die wij smeken, om bevrijding 
voor ontrechten en vertrapten, 
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om de kracht in onze handen 
om recht te doen en op te staan. 
 
Die wij danken, aangeraakt door de dood, 
voor Jezus van Nazareth, 
van wie wij de naam bewaren 
omdat Hij arm was met de armen 
en liefde droeg voor iedereen, 
en daarom niet was klein te krijgen 
door de waarheid van de dood. 
Zo heeft Hij voorgedaan 
hoe wij de levensweg kunnen gaan: 
liefde geven tot wij breken 
om brood voor een ander te zijn. 

 
A Zo willen wij gaan op zijn weg,  

een handvol brood en troost zijn voor elkaar,  
zoals wij Hem ontvangen hebben. Amen. 

 
De viering vervolgt op pagina 26 Gedachteniskruisje 
 
Communiedankgebed 4 
V Verenigd rond deze tafel in droefheid 

om een mens die heenging uit ons midden 
zoekt ons hart naar troost en vrede. 
Tranen zijn geen schande 
als er maar mensen zijn, 
die tranen willen drogen, 
die troost en vrede willen zijn 
voor u en mij en voor iedereen 
die zijn verdriet niet aankan. 
 
Daarom heeft God 
de mensen willen geven aan elkaar 
een hand op de schouder 
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een vriend die ons begrijpt 
die zwijgt, maar die er is. 
Het leven van mensen in deze wereld  
is zoeken, steeds maar zoeken 
naar een land ver weg. 

 
A Want ergens moet het zijn, 

wat mensen hier niet kunnen vinden, 
blijvende vrede en geluk. 
Ergens moet het zijn: 
bevrijding uit alles  
wat een mens verdriet doet. 
 

V Die droom, dat geloof, die hoop 
 Tekenden ook Jezus en zijn weg van leven: 

geborgenheid, vrede, de tranen gedroogd 
het lijden voorbij, de mens gekoesterd 
in Gods eigen armen. 
Zo werd zijn woord gehoord  
door mensen van alle tijden 
tot hier bij ons vandaag: 
dat leven pas ten volle leven wordt,  
wanneer het wordt gedeeld 
als brood dat gebroken wordt 
en gaat van hand tot hand. 
Zo deed Hij, zo was Hij ; 
Mensenzoon met God voor ogen. 
Zo is Hij, vandaag, morgen en overmorgen 
ons Brood ten Leven, dat wij hebben ontvangen en 
dat ons voedt en gaande houdt 
om bevrijd te worden, ooit, 
uit dit duister naar het Licht. 

 
A In de Naam van jezus, in Zijn Geest van Leven, 

bidden wij U, God. 
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Bescherm ons als een vader 
en neem ons bij de hand, 
waarin U de naam van elk mensenkind geschreven hebt 
en draag ons zo 
het leven door tot in uw eeuwigheid van licht en vrede. Amen. 

 
De viering vervolgt op pagina 26 Gedachteniskruisje 
 
Communiedankgebed 5 
V God, hier samengebracht rond uw tafel 

herinneren wij ons ook 
dat wij allemaal uw kinderen zijn. 
U riep ons bij name 
op de dag van onze geboorte. 
Niets is U liever 
dan dat mensen U ontdekken 
als bron van leven, 
als grond van hun bestaan. 
En ergens, diep in ons hart, 
weten wij ook wel, dat … uw mens is; 
kind bij U aan huis. 
Maar … was ook een mens 
van wie wij hielden, 
die een stuk werd van ons leven, 
die daarop blijvend zijn/haar afdruk achterliet. 
Daarom ook, God, kost het ons moeite  
zijn/haar leven aan U terug te geven. 

 
A God, wij danken U voor ons leven, 

voor het geluk dat wij vinden 
voor de zorg en moeite 
die ons groeien doen als mens. 

 
V Maar ondanks alles, God, 

ondanks de vreugde, die werd tot verdriet, 
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ondanks het samenzijn, dat scheiding werd, 
zeggen wij U dank voor Jezus en zijn weg ten leven. 
Woorden, door Hem gesproken, 
door Hem geleefd, ten einde toe. 
Lichtpuntjes in het donker, 
uitzicht, waar geen uitzicht leek. 

 
A God, wij danken U voor Jezus, 

die uitzicht bood op geluk 
dat eeuwig duren zal. 

 
V Hier God, rond deze tafel 

vieren wij die belofte, door Hem gedaan, 
in het brood dat wij hebben ontvangen. 
Vandaag al voelen wij verbondenheid 
tot over de grenzen van de dood. Amen. 

 
De viering vervolgt op pagina 26 Gedachteniskruisje 
 
Communiedankgebed 6 (advent/kersttijd) 
V Winterdonker omringt ons  

en de kilte van de dood heeft ons denken, ons doen, 
onze ziel geraakt. 
Als U er bent, God, zie dan naar ons om; 
zie dan wat de dood teweeg brengt  
en ken ons verlangen naar licht en leven. 

 
K Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
V Ken ons verdriet, 

peil de diepe kilte in ons hart, 
weet dat wij bijna alle geloof verliezen in wat U ons beloofde, ooit: 
dat licht het zou winnen van duisternis; 
dat goed het kwaad zou overleven; 
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dat de dood in uw nieuwe wereld geen naam meer zou hebben. 
Hoe is uw Naam, God?! 
Laat U toch zien, wees zelf licht in onze duisternis van nu! 

 
K Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
V Ken ons heimwee, God, naar weleer, 

naar de dagen dat deze dode levend onder ons was, 
met zijn lieve eigenschappen, 
met zijn  eigen manieren van doen, met zijn humor. 
Weet, God, van onze bewondering en dank 
voor alle goeds en liefs, dat zij/hij ons laat, 
voor zijn onwankelbare geloof in leven. 
Reik ons uw licht in dit verwonde leven, 
zoals toen in Hem, Jezus, geboren in Bethlehem. 
Herinner U hoe U toen in die kwetsbare boreling, 
gewikkeld in doeken uw Naam voorgoed verbonden hebt 
aan ons leven, dat zo vaak bezocht wordt door de dood. 

 
K Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
V In Hem, Jezus van Bethlehem, werd uw licht gezien: 

in de troost die Hij bracht aan de gekwetste; 
hoe Hij de dood op afstand hield  
door mee te huilen met de bedroefden; 
hoe Hij naasten het lieve leven aanreikte 
door mee te lachen, mee te dromen 
over een nieuwe wereld, 
waar de dood geen thuis meer zou hebben, 
als dat zou kunnen! 
Hoe Hij Brood, dat wij ontvangen hebben 
deelde om ons voorgoed het geheim van leven in te prenten: 
als de graankorrel in de winter niet sterft,  
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zal er geen nieuw leven kiemen in de lente. 
Zo is Hij onze hoop geworden,  
ons Woord van belofte, 
ons Licht, onze waarheid,  
als een Weg ten leven naar U toe. Amen. 

 
Gedachteniskruisje 
Het gedachteniskruisje krijgt (na de dienst) een plaats bij de gedachtenisplek. 
 
Gezang: zie pagina 38 
 
Ten afscheid 
 
Absoute allen staan zo mogelijk 
Zegening met water en met Wierook 
 
Gezang zie pagina  32  of Acclamatie: 
  Niemand leeft voor zichzelf, 

Niemand sterft voor zichzelf 
Wij leven en sterven voor God, onze Heer, 
Aan Hem behoren wij toe. 

 
Zegen en wegzending 
 
Uittochtzang 
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. 

Ten paradijze geleiden u de engelen. Dat bij uw aankomst u begroeten mogen de 
martelaren. Zij geleiden u tot in de hemelse Stad, Jeruzalem. 
Moge ’t koor der engelen u met vreugde ontvangen. En als Lazarus, de arme van 
weleer, zult gij voor eeuwig in het land van vrede zijn. 
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Gezangen 
 
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen 
Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hij zal niet sterven in de dood. 
Wie bij hem zoekt naar onderkomen 
vindt eenmaal vrede als zijn brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om hem heen als vriend. 
En Hij verlost hem van het kwade, 
opdat hij eens geluk zal zien. 
 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 
 
Hem zal de nacht niet overvallen 
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen 
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

 
2 Ik sta voor U 
Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw 
wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis, 
dood is mijn lot, hebt Gij geen and’re 
zegen? 
Zijt Gij de God, bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen. 
 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 

zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting 
geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan Uw Zoon besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij 
leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
3 Lied aan het licht 
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, 
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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. 

 
4 Licht, ontloken aan het donker 
1 Licht, ontloken aan het donker, Licht, gebroken uit de steen,  

Licht, waarachtig levensteken, werp uw waarheid om ons heen! 
 

2 Licht, geschapen, uitgesproken, Licht, dat straalt van Gods gelaat,  
Licht uit Licht, uit God geboren, groet ons als de dageraad! 
 

3 Licht, aan liefde aangestoken, Licht, dat door het donker brandt,  
Licht, jij lieve lentebode, zet de nacht in vuur en vlam! 
 

4 Licht, verschenen uit den hoge, Licht, gedompeld in de dood,  
Licht, onstuitbaar, niet te doven, zegen ons met morgenrood! 
 

5 Licht, straal hier in onze ogen, Licht, breek uit in duizendvoud,  
Licht, kom ons met stralen tooien, ga ons voor van hand tot hand! 

 
5 Jezus, U bent het licht in ons leven 
Jezus, U bent het licht in ons leven; Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven; Open mij voor uw liefde, o Heer. 
 
6 Vriendelijk licht 
Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zoals 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. 
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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. 

 
7 Psalm 8 
Refrein:  Heer onze Heer,hoe machtig is uw naam, allerwege op aarde. 
 
Gij die uw majesteit toont aan de hemel. 
Gij opent de mond van weerloze kinderen, 
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen.  Refrein  
 
Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers 
de maan en de sterren, die Gij hebt bevestigd, 
wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt, 
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat.   Refrein  
 
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 
en hem met glorie en luister gekroond. 
Gij doet hem het werk van uw handen beheren, 
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd. Refrein  
 
Schapen en runderen, alles en alles 
en ook de dieren in het vrije veld, 
de vogels van de hemel, de vissen van de zee, 
al wat er wandelt op de paden van het water. Refrein  
 
8 Psalm 23 
Refrein Want mijn Herder is de Heer: 
 nooit zal er mij iets ontbreken. 
Mijn herder is de Heer: 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij legt mij in grazige weiden, 
Hij geeft rust aan mijn ziel, 
Hij leidt mij naar rustige waat’ren 
om mijn ziel te verkwikken. Refrein 
 

Hij leidt mij in het rechte spoor 
omwille van zijn Naam. 
Al moet ik door donkere dalen, 
ik vrees geen kwaad. 
Uw staf en uw stok zijn mijn troost, 
Gij zijt steeds bij mij. Refrein 
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Gij bereidt voor mij een tafel 
voor het oog van mijn vijand. 
Gij zalft met olie mijn hoofd 
en mijn beker vloeit over. Refrein 
 

Mij volgen uw heil en uw mildheid 
al de dagen van mijn leven. 
In het huis van mijn Heer wil ik wonen 
tot in lengte van dagen. Refrein 

9 Psalm 25 
Refrein Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
 steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. Refrein 

 
Gij geeft uw woord aan deze wereld. 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Refrein 
 

 
10 Psalm 27 
Refrein: De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik dan vrezen 
 
De Heer is mijn licht en mijn heil,  
wie zou ik dan vrezen? 
De Heer is mijn burcht, mijn behoud;  
voor wie zou ik beducht zijn? Refrein 
 
Dat éne vroeg ik van de Heer,  
dat is al mijn verlangen: 
daar te zijn in het huis van de Heer,  

al de dagen mijns levens. Refrein 
 
Heer, hoor mijn roepen tot U,  
geef mij genadig uw antwoord. 
Gij zegt en mijn hart spreekt het na:  
" zoekt mijn aanschijn."  
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Refrein 

 
11 Psalm 103 II Barmhartige Heer, genadige God. 
Refrein: K Barmhartige Heer, genadige God. 

 A Barmhartige Heer, genadige God. 
 
Ja wat de hemel is voor de aarde, 
dat is zijn liefde voor hen die geloven. Refrein 
 
Zover als het oosten van het westen vandaan is, 
zover van ons af werpt Hij al onze zonden. Refrein 
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Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. Refrein 
 
Mensen, hun dagen zijn als het gras, 
zij bloeien als bloemen in het open veld. 
Dan waait de wind en zij zijn verdwenen. Refrein 
 
Maar duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn verbond bewaren, 
zijn woord behartigen en het volbrengen. Refrein 
 
12 Psalm 103 III 
K Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 

eeuwige God, wij willen U zien. Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 

A Eeuwige God, wij willen U zien, geef ons vandaag een teken van liefde. 
 

K Want wat de hemel is voor de aarde, dat is uw liefde voor hen die geloven. 
 

A Eeuwige God, wij willen U zien, geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
K Gij, de vergeving van alle zonden, recht en gerechtigheid voor deze wereld. 
 
A Gij, de vergeving van alle zonden, geef ons vandaag een teken van liefde. 

 
K Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten, dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God. 

 
A Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 

eeuwige God, wij willen U zien. Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
13 Psalm 126 
Refrein Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 
 dat zou een droom zijn. 
 Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 
 dat zou een droom zijn. 
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Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: ‘hun God doet wonderen’. 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. Refrein 
 
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn 
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij t’rug met zijn schoven. Refrein 
 
14 Jerusalaim 
Er is een stad voor vriend en vreemde 
diep in het bloemendal, 
er is een mens die roept om vrede 
die mens roept overal. 
 
Refrein  
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. Refrein 
 
Er is een tafel om te eten 
voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal. Refrein 
 
Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen, 
dat hoor je overal. Refrein 

 
15 Blijf mij nabij 
Blijf mij nabij wanneer het avond is. 
Wanneer het licht vergaat in duisternis. 
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid 
ziet; 
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet. 
 
Reik mij uw hand en spreek uw reddend 
woord, 

wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet. 
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet. 
 
Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht, 
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht, 
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet, 
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 
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16 Trek met mij mee (melodie: Blijf mij nabij) 
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit, 
naar tijd en land, door U ooit aangeduid. 
Leef op in ons, de mens die leven moet, 
een die de toekomst heeft, die leeft 
voorgoed. 
 
Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 
gun ons een flits, een teken in de tijd, 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen 
geeft 

en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
 
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van 
hoop. 
Houd steeds in ons de toekomstmens ten 
doop. 

 
17 Nader tot U, o Heer, nader tot U.  
Nader tot U, o Heer, nader tot U.  
Drukt mij de zorg terneer ik kom bij U. 
In al mijn pijn en smart wens ik met heel mijn hart  
dichter bij U te zijn, nader tot U 
 
Is’t wel eens nacht voor mij, weet ik geen raad, 
wordt ’t duister om mij heen, ik vrees geen kwaad. 
Hoe bang het mij ook zij, Gij zegt: vertrouw op mij. 
Dus ook door tegenspoed, nader tot U. 
 
Is soms de weg versperd, eenzaam en ruw, 
wordt slechts mijn wens vervuld: nader tot U. 
Eindigt mijn pelgrimsloop, dan wordt vervuld mijn hoop: 
Nader mijn God, tot U, eeuwig met U. 
 
 
18 Het lied van God die vóór ons is 
God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam, 
die ons ten leven riep en houdt in het bestaan 
Hij heeft ons voorbestemd te lijken op zijn zoon 
die mens is zoals wij en in ons midden woont. 
 
Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard. 
Hij heeft ten einde toe zijn geest geopenbaard. 
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Als God niet vóór ons is wie zal dan tegen zijn? 
Al wat ons overkomt zal hoop en zegen zijn. 
 
Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed. 
Geen toekomst en geen dood bedreigt ons meer voorgoed. 
Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn. 
Geen mens die Hem weerhoudt om onze God te zijn. 
 
19 Het lied van alle zaad 
Wie als een god wil leven hier op aarde, 
Wie als een god wil leven hier op aarde. 
Hij moet de weg van alle zaad en zo vindt 
hij genade, en zo vindt hij genade. 
 
Hij gaat de weg van alle aardse dingen, 
Hij gaat de weg van alle aardse dingen. 
hij leeft het lot met hart en ziel van alle 
stervelingen, van alle stervelingen. 
 
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven. 
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven. 
Het kleinste zaad in weer en wind moet 

sterven om te leven, moet sterven om te 
leven. 
 
De mensen moeten sterven voor elkander, 
De mensen moeten sterven voor elkander. 
het kleinste zaad wordt levend brood, zo 
voedt de een de ander,  zo voedt de een de 
ander. 
 
En zo heeft onze God zich ook gedragen. 
En zo heeft onze God zich ook gedragen. 
En zo is Hij het leven zelf voor iedereen op 
aarde, voor iedereen op aarde. 

 
20 Een lied op dood en leven 
Roept God een mens tot leven, wie weet waarom en hoe, 
hij moet zichzelf prijsgeven, hij leeft ten dode toe. 
 
Gods woord roept door de tijden zijn volk en grijpt het aan. 
hij doet het uitgeleide het moet de zee ingaan 
 
Geroepen en verzameld uit dood en slavernij, 
gedoopt in woord en water: het volk van God zijn wij. 
 
Wij werden nieuw geboren toen de mens Jezus kwam, 
die als een slaaf de zonde der wereld op zich nam. 
 
Met Hem in geest en water tot zoon van God gewijd, 
zijn wij met Hem begraven, verrezen voor altijd. 
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Gestorven voor de zonde, in Jezus’ bloed vereend 
en met elkaar verbonden, levend voor God alleen. 
 
Wie Jezus’ kelk wil drinken, zijn doop wil ondergaan 
zal in de dood verzinken en uit die dood opstaan. 
 
Hij zal zijn leven geven, hij maakt zichzelf tot brood – 
hij sterft en and’ren leven, hij overleeft de dood. 
 
Wie weerloos in de aarde als graan gestorven is, 
wordt tot het brood verzameld dat aller leeftocht is. 
  
O Heer, Gij zult ons breken en geven aan elkaar. 
Uw tafel is het teken, uw vrijmacht maakt het waar. 
 
21 God is die goed is  
Refrein:  God is die goed is, woorden van liefde doet, 
  vrede voor mensen is, tijd geeft van leven. 
 
Zoals een adelaar jongen op vleugels draagt 
draagt Hij zijn mensen als vrienden op 
handen. 
Licht in hun ogen gunt Hij de levenden 
wonen in stilte doet hij de doden. Refrein 
 

Zolang er woorden tussen de mensen zijn 
is Hij te horen en sprekend nabij. 
Nooit en tenimmer gaat Hij geborgen 
dichtbij en ver is Hij van ons vandaan. 
Refrein 

 
22 Midden in de dood 
Midden in de dood 
zijn wij in het leven, 
want Eén breekt het brood 
om met ons te leven 
midden in de dood. 
 
Dood is in ons bloed, 
dood voor onze ogen, 
maar Hij geeft ons moed, 

dat wij leven mogen 
met de dood in ’t bloed. 
 
Dat wij uit de dood 
opstaan om te leven, 
etend van het brood 
dat Hij heeft gegeven 
midden in de dood. 
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Lamp voor onze voet, 
licht voor onze ogen, 
geef ons levensmoed 
met de dood voor ogen, 
met de dood in ’t bloed. 
 
Jezus, uit de dood 
opgestaan tot leven, 
wees voor ons het brood, 

dat wij in U leven 
midden in de dood. 
 
Wees voor ons de wijn, 
dat wij van U drinken. 
Wees voor ons de pijn, 
dat wij in U zinken, 
dat wij in U zijn. 

 
23  Uit uw hemel zonder grenzen 
Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
Als een kind zijt Gij gekomen 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
Als een vuur zijt Gij verschenen 
als een ster gaat Gij ons voor 

in den vreemde wijst uw spoor 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
Als een bron zijt Gij begraven 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest 
als een nieuw begin van leven. 

 
24 Lied van de opstanding 
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 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, 
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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. 
 
25 Pelgrimstocht der mensen 
Pelgrimstocht der mensen, veertig jaar woestijn. 
Onvervulde wensen, ’t land zal heerlijk zijn. 
Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om. 
God trek in ons midden. Kom, Heer Jezus, kom! (2x) 
 
Vrucht van eenzaam sterven, ’t leven overwon. 
Wij gaan ’t land nu erven, God is zelf haar zon. 
Trekkers vol vertrouwen, werpt uw last op Hem. 
God is zelf aan ’t bouwen, ’t nieuw Jeruzalem. (2x) 
 
26 Eens als de bazuinen klinken 
Eens als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld. 
 
Mensen, komt uw lot te boven, want na dit een ander uur, 
gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, nieuw wordt all creatuur. 
 
Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed,  
zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist’ren, heden, komt voor eens en komt voor goed! 
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27 Wij groeten u, o koningin 
Wij groeten u, o koningin, o Maria: U Moeder, vol van teed're min, o Maria: 
 
Refrein:  Groet haar, o cherubijn: Prijs haar, o serafijn: 
  Prijst met ons uw koningin: Salve, salve, salve Regina! 
 
O Moeder van barmhartigheid, o Maria:  
En troost in alle bitterheid, o Maria: Refrein 
 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd', o Maria:  
Leid gij ons op de weg der deugd, o Maria: Refrein 
 
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:  
De zoete vrucht van uwe schoot, o Maria: Refrein 
 
28 God groet U, zuiv're bloeme 
God groet U, zuiv're bloeme, Maria maged fijn. 
Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn. 
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij, 
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij. 
 
O roze zonder doren, o violette zoet. 
O bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw behoed. 
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij. 
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij. 
 
Met recht zijt gij verheven al boven d'eng'lenschaar.  
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar. 
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij. 
En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij. 
 
29 Ave Maria 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus, et benedictus 
fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, 
Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 

Wees gegroet Maria, vol van genade, De 
Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder 
de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht 
van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van 
God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur 
van onze dood, Amen. 



30 Lux aeterna 
Lux aeterna luceat eis, Domine:  
cum sanctis tuis in aeternum: quia pius es.  
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lex 
perpetua luceat eis. Cum sanctis tuis in 
aeternum: quia pius es. 
 

Het eeuwige licht verlichte hen, Heer:  
tezamen met uw heiligen in eeuwigheid: 
want Gij zijt goed. Heer, geef hun de 
eeuwige rust: en het eeuwige licht verlichte 
hen: tezamen met uw heiligen in 
eeuwigheid: want Gij zijt goed. 

 
31 Domine, Jesu Christe 
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera 
animas omnium fidelium defunctorum  
de poenis inferni et de profundo lacu. 

Heer Jezus Christus, Koning der 
heerlijkheid, bevrijd de zielen van 
alle gestorven gelovigen van de 
straffen der hel en de diepe 
[vuur]zee. 

Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas 
Tartarus, ne cadant in obscurum. 

Bevrijd ze uit de mond van de 
leeuw, dat de afgrond hen niet 
moge verslinden, dat zij niet in de 
duisternis mogen vallen. 

Sed signifer sanctus Michael representet 
eas in lucem sanctam, quam olim Abrahae 
promisisti et semini eius. 

Maar de heilige Michael, de 
vaandeldrager moge hen geleiden 

naar het heilige licht dat gij ooit 
aan Abraham hebt beloofd 
en aan zijn zaad. 

Hostias et preces tibi, Domine, laudis 
offerimus.  
Offers en gebeden, Heer, brengen wij u. 
Tu suscipe pro animabus illis quarum hodie 
memoriam facimus. 

Neem ze aan voor die zielen die wij 
vandaag gedenken. 

Fac eas, Domine, de morte transire ad 
vitam, quam olim Abrahae promisisti et 
semini eius. 

Laat hen, Heer, overgaan van de 
dood naar het levendat gij ooit aan 
Abraham hebt beloofd en aan zijn 
zaad. 

 
32 Pater Noster Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat 
regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidianum da 
nobis hodie, et di- mitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitori- bus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. 
 
33 Absolve 
Absolve Domine animas  
omnium fidelium defunctorum  
ab omni vinculo delictorum. 
Bevrijdt Heer de zielen 
van alle geloofsgetrouwe gestorvenen 
van de schuld van alle kwaad. 

Et gratia tua illis succurrente,  
mereantur evadere juditium ultionis,  
et lucis aeternae beatitudine perfrui. 
En dankzij Uw genade voor hen, zullen zij de 
ultieme veroordeling ontlopen, en de 
schoonheid van het eeuwige licht ontwaren
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Bij de afbeelding op de voorkant, 
een gebrandschilderd raam  
uit de H. Gummeruskerk te Wagenberg. 
 
Hier vormen wij de kring  
van geliefden en vrienden  
die het leven van deze mens  
hebben gedeeld. 
Hier sluiten wij af 
de weg, die wij samen gingen. 
Hier laten wij los, voorgoed,  
het lichaam  
dat wij hebben gekend en bemind. 
Maar bestaan zal de naam van deze mens,  
voor altijd gekend en bewaard  
in de trouw van God. 
Ook wij zullen dit mensenleven  
blijven gedenken  
als deel van onze eigen dagen. 
Nu geven wij het terug  
aan God,  
dat Hij zich ontfermen zal  
over het werk van zijn handen. 
 
 
 
H. Bernarduskerk, Made. 
H. Antonius Abtkerk, Terheijden, 
H. Gummaruskerk, Wagenberg, 


