
UITVAART LITURGIE 
 
Als dierbaren ons ontvallen, willen we graag op persoonlijke wijze van hen afscheid nemen.  
De christelijke uitvaart is een biddend afscheid. De gemeenschap van gelovigen doet een 
beroep op de barmhartigheid van God in Jezus Christus voor de overledene. 
 
De uitvaart kan in een eucharistieviering plaatsvinden. Het leven en sterven van de 
overledene wordt dan tegen de achtergrond geplaatst van het lijden, sterven en verrijzen 
van Jezus Christus, welke wij gedenken en tegenwoordig stellen in de uitvaartmis. 
 
Er kunnen redenen zijn om van deze vorm af te zien en te kiezen voor een woord- en 
gebedsdienst. In overleg met de priester of diaken kan de inhoud van de dienst bepaald 
worden. Er is een apart hoofdstuk voor ingeruimd. Als er geen priester is, maar men wel 
graag de eucharistie gevierd wil hebben, kan de pastorale werker een woord- en 
communiedienst houden. 
 
Deze map is samengesteld als hulpmiddel voor het maken van een eigen uitvaartboekje.  
Neemt u de tekst rustig door en maakt een concepttekst die u met de priester/pastoraal 
werker bespreekt. Duidelijke afspraken bevorderen de kwaliteit van de uitvaartliturgie. Als 
u teksten aanpast, dient dit in overleg te gebeuren. De map blijft het uitgangspunt. De 
cursief gedrukt teksten zijn vooral bedoeld als een aanwijzing voor het verloop van de 
viering, ze hoeven niet per se afgedrukt te worden in het boekje. Het is het gemakkelijkste 
als u de map op uw eigen computer copieert en er vervolgens de teksten die u niet kiest uit 
haalt; alle standaardteksten blijven dan automatisch behouden. In de map zijn de latijnse 
gezangen als standaard opgenomen; het is ook mogelijk (Nederlandse) liederen te kiezen. 
Dit kan het beste gebeuren met iemand van het koor. Achter in de map is een selectie 
liederen toegevoegd die tamelijk toegankelijk zijn voor de meeste koren. Het is niet de 
bedoeling dat er CD’s gedraaid worden; de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt. 
 
We hopen u met deze map van dienst te zijn en wensen u succes toe bij het maken van uw 
boekje. 
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OPENING 

Openingszang 

Requiem aeternam dona eis Domine: et lux 
perpetua luceat eis.  
Ps. Te decet hymnus Deus in Sion; et tibi 
reddetur votum in Ierusalem. 
Ant. Requiem… 
Ps. Quia audis orationem, ad te omnis coaro 
veniet propter iniquitatem. Ant. Requiem… 

Heer, geef hun de eeuwige rust: en het 
eeuwige licht verlichte hen.  

Ps. Voor U moet zingen God, op de Sion, aan 
U zijn dankbaarheid tonen in Jeruzalem.  
Ant. Heer… 
Ps. Tot U die geeft wat wij vragen, tot U komt 
alles wat leeft. Ant. Heer… 

 

Begroeting 

C: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
A: Amen. 
C: Genade  zij U en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus die ons heeft bevrijd uit 
de macht van de dood, en van de heilige Geest die ons leidt naar het eeuwig leven. 
A: Amen. 
 

Openingswoord 

De priester/diaken begroet alle aanwezigen. Ook kan er iemand van de familie/vrienden een 
inleiding houden of een In Memoriam of een gedicht uitspreken. 
 

Schuldbelijdenis I 

A: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en ge-
dachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en 
zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. 
C: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons 
geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen. 
 
Kyrie eleison 
Kyrie eleison 

Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons 

Christe eleison 
Christe eleison 

Christus, ontferm U over ons 
Christus, ontferm U over ons 

Kyrie eleison 
Kyrie eleison 

Heer, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons 

Schuldbelijdenis II (zonder gezongen Kyrie) 

P: Heer, die de gestorvenen rust en verlichting schenkt, ontferm U over ons. 
A:  Heer, ontferm U over ons.  
P:  Christus, die de rechtvaardigen binnenleidt in het eeuwig leven,  
  ontferm U over ons. 
A: Christus, ontferm U over ons. 
P: Heer, die ons allen aan uw tafel nodigt, ontferm U over ons. 
A: Heer, ontferm U over ons. 
P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven 
 en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen. 
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Schuldbelijdenis III (zonder gezongen Kyrie) 

P: Heer, die geleden hebt om in uw glorie binnen te gaan, ontferm U over ons. 
A: Heer, ontferm U over ons. 
P: Christus, die van de dood verrrezen zijt om ons de zekerheid te geven van het eeuwig 

leven, ontferm U over ons. 
A: Christus, ontferm U over ons. 
P: Heer, die zult wederkomen om ons gelijkvormig te maken aan uw heerlijkheid, 
ontferm  U over ons. 
A: Heer, ontferm U over ons. 
P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven 
 en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen. 
 

Openingsgebed 

 
De priester maakt zelf een keuze. 
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LITURGIE VAN HET WOORD 
 
U maakt een keuze uit de lezingen die hier staan afgedrukt (nrs. 1-16 zijn uit het Oude 
Testament; 17-37 uit het Nieuwe Testament). Er zijn nog meer mogelijkheden, maar het is 
wel de bedoeling dat het een bijbelse lezing is. U kunt ook twee lezingen kiezen, de eerste 
is dan uit het Oude Testament en de tweede uit het Nieuwe Testament. Door het woord 
van God worden we bij dit afscheid getroost en gevoed. De lezing kan gedaan worden door 
iemand uit de familie- of vriendenkring. 
 

1. Uit het boek Tobit (14,3a.9-11) 

Toen Tobit zeer oud geworden was,  
riep hij zijn zoon en diens kinderen en zei hem:  
'Mijn zoon, je ziet dat ik oud ben en op het punt sta uit het leven te scheiden.  
Onderhoud de wet en de geboden, beoefen de liefdadigheid 
en wees rechtvaardig, opdat het je goed ga.  
Zorg dat ik waardig begraven word. 
Jongen, denk aan wat Aman zijn voogd Achiacharus aandeed:  
hoe hij hem van het licht in de duisternis bracht  
en hoe hij hem vergolden heeft.  
Achiacharus werd gered, maar die andere kreeg zijn verdiende loon  
en daalde af in de duisternis.  
Ook Manasse, die aalmoezen gaf, werd gered uit de dodelijke strik  
die Aman hem gespannen had.  
Juist Aman kwam in de strik en vond zo zijn einde. 
Zie dus, kinderen, wat aalmoezen vermogen en hoe gerechtigheid redding brengt.' Bij deze 
woorden gaf hij, liggend op zijn bed, de geest.  
Hij was honderdachtenvijftig jaar oud. 
Tobias bezorgde hem een eervolle begrafenis. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

2. Uit het boek Job (19,1.23-27a) 

Zo luiden de woorden van Job:  
"Ach, werden mijn woorden maar opgetekend, ergens in vastgelegd,  
door een ijzeren stift in een rotssteen gedreven,  
met lood gevuld, tot blijvend getuigenis.  
Want ik weet: ik ben er zeker van: mijn verlosser leeft,  
op het laatst zal hij deze wereld binnentreden.  
En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lichaam.  
Aan mijn zijde zal ik Hem zien, met eigen ogen:  
mijn hart smacht van verlangen. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

3. Uit het boek der Spreuken (31,10-12.17-18.20-21.25-29) 

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?  
Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!  
Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan winst niet ontbreken.  
Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van zijn leven.  
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Zij omgordt haar lenden met kracht en maakt haar armen sterk.  
Zij merkt dat haar ondernemingen slagen; 's nachts gaat haar lamp niet uit.  
Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar handen uit naar de misdeelde.  
Zij vreest voor haar gezin geen sneeuw,  
want heel haar gezin is in scharlaken gekleed.  
Kracht en luister zijn haar gewaad en zij ziet lachend de komende dag tegemoet.  
Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid; van haar tong komen lieflijke lessen.  
Zij gaat de gangen van haar gezin na en eet haar brood niet in ledigheid.  
Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig,  
haar man staat op en roemt haar:  
"Vele vrouwen hebben zich wakker gedragen, maar gij overtreft ze alle!" 
Woord van de Heer. 
A: Wij danken God 
 

4. Uit het boek Prediker (1, 1-11) 

De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem: 
IjL en ijdel, zegt Prediker, ijl en ijdel, alles is ijdel. 
Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon? 
Geslachten gaan en geslachten komen, en de aarde blijft al maar bestaan. 
De zon komt op en de zon gaat onder,  
en haast zich dan weer naar de plaats waar haar loop begint. 
De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden.  
Hij draait en draait en waait, en telkens keert hij op zijn draaien terug. 
Alle rivieren stromen naar zee en de zee raakt niet vol. 
Naar de plaats waar ze begonnen zijn keren de rivieren terug  
om opnieuw te gaan stromen. 
Het wordt een vermoeiend verhaal en geen mens kan er iets over zeggen.  
Hij kijkt wel maar ziet niets, hij luistert zonder iets te verstaan. 
Wat geweest is zal weer zijn. Wat gebeurd is zal weer gebeuren:  
nieuw is er niets onder de zon. 
Er is wel eens iets waarvan men zegt:  “Kijk, dit is iets nieuws! “  
Maar dat is niet zo: in vroeger tijden was het er ook al. 
Aan de mensen van vroeger wordt niet meer gedacht, 
evenmin als aan die van later zal worden gedacht  
door degenen die na hen komen. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God 
 

5. Uit het boek Prediker (1, 12-18; 2,12-16.22-24) 

De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem: 
“Prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. 
Ik had mij voorgenomen in alles wat onder de hemel gebeurt  
ijverig te zoeken naar wijsheid:  
een trieste bezigheid die God de mens heeft opgelegd  
om er zich mee af te tobben. 
Ik bekeek al het gedoe onder de zon.  
En het bleek allemaal ijdel en grijpen naar wind. 
Wat krom is krijg je niet recht en wat ontbreekt kun je niet meetellen. 
Ik zei bij mezelf:  
Ik heb nu meer wijsheid verworven dan al mijn voorgangers in Jeruzalem.  
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Overvloed van wijsheid en kennis heb ik opgedaan. 
Ik nam mij voor het verschil te leren kennen tussen wijsheid en dwaasheid,  
tussen kennis en onverstand.  
Maar ik kwam tot het inzicht: ook dat is grijpen naar wind. 
Want veel wijsheid brengt veel verdriet;  
en hoe groter de kennis, hoe groter de smart. 
Ik richtte mijn aandacht weer op de wijsheid  
en vergeleek ze met dwaasheid en onverstand.  
Wat kan een opvolger doen? Niets meer dan zijn voorganger. 
Ik weet wel dat wijsheid iets voorheeft op dwaasheid, 
zoals licht iets voorheeft op duisternis: 
een wijze heeft ogen in zijn hoofd, terwijl een dwaas in het duister tast.  
Maar tegelijk stel ik vast dat beiden eenzelfde lot beschoren is. 
Daarom zei ik bij mezelf: Als mijn lot hetzelfde is als dat van een dwaas,  
waar heeft mijn wijsheid dan toe gediend?  
Zo kwam ik tot de slotsom: ook dat is ijdel. 
Aan een wijze blijft men evenmin denken als aan een dwaas.  
Op de duur worden beiden vergeten.  
Het is treurig, maar de wijze sterft net als de dwaas. 
Wat heeft een mens dan aan zijn gezwoeg,  
aan al zijn zorgen en tobben onder de zon? 
Het beste voor de mens is nog: eten en drinken en genieten  
van wat hij met veel zwoegen bereikt heeft.  
Want ook dat, zo begreep ik, komt uit de hand van God.” 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God 
 

6. Uit het boek Prediker (2, 1-2.4-11.18-19.21-24) 

De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem: 
“Ik zei bij mezelf: Zoek het eens in het plezier en geniet van het goede.  
Maar dat bleek ijdel. 
Lachen is dwaasheid, zeg ik, en plezier maken levert niet op. 
Ik heb grootse werken ondernomen.  
Huizen heb ik gebouwd en wijngaarden geplant. 
Ik heb tuinen en parken aangelegd en ze met allerlei fruitbomen volgeplant. 
Ik heb vijvers aangelegd om een bos van jonge bomen te bevloeien. 
Mijn veestapel, runderen en schapen, was groter dan  
die van al mijn voorgangers in Jeruzalem. 
Ook kostbaarheden stapelde ik op:  
zilver en goud uit alle koninkrijken en provincies.  
Ik hield er zangers en zangeressen op na,  
en vrouwen, mooie vrouwen, waar een man van geniet. 
Zo was ik machtiger en rijker dan al mijn voorgangers in Jeruzalem;  
bovendien had ik nog mijn wijsheid. 
Niets wat mijn ogen begeerden heb ik ze onthouden;  
geen genoegen heb ik mij ontzegd.  
Naar hartelust genoot ik van alles wat ik verworven had.  
Dat althans had ik met mijn zwoegen bereikt. 
Maar toen ik terugzag op alles wat ik gepresteerd had 
en op al de moeite die mij dat gekost had, stelde ik vast:  
het is allemaal ijdel en grijpen naar wind.  
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Er valt niets mee te winnen onder de zon. 
Het vreselijkste leek mij dat ik alles  
wat ik met mijn zwoegen onder de zon had bereikt,  
aan mijn opvolger moest achterlaten. 
En wie weet of hij een wijs man zal zijn of een dwaas? 
Toch zal hij beschikken over alles  
wat ik met wijsheid bij elkaar gebracht heb onder de zon.  
Ook dat is ijdel. 
Want heeft iemand door zijn kennis en wijsheid moeizaam iets gepresteerd,  
hij moet het toch overlaten aan een ander die er niets voor gedaan heeft.  
Ook dat is ijdel, onzinnig. 
Wat heeft een mens dan aan zijn gezwoeg,  
aan al zijn zorgen en tobben onder de zon? 
Zijn leven is een lijdensweg, zijn werk een bron van ellende.  
Zelfs ' s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is ijdel. 
Het beste voor de mens is nog:  
eten en drinken en genieten van wat hij met veel zwoegen bereikt heeft.  
Want ook dat, zo begreep ik, komt uit de hand van God.” 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God 
 

7. Uit het boek Prediker (3, 1-11 of 1-13) 

De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem: 
“Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. 
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten en een tijd om wat geplant is te oogsten. 
Een tijd om te doden en een tijd om te genezen,  
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. 
Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te 
dansen. 
Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen,  
een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien. 
Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,  
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen. 
Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen,  
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. 
Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd voor oorlog en een tijd voor 
vrede. 
Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en zwoegen? 
Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd om er zich mee af te tobben. 
Alles wat Hij doet is goed op zijn tijd; ook heeft Hij de mens besef van duur ingegeven,  
maar toch blijft Gods werk voor hem van het begin tot het eind ondoorgrondelijk.” 
[Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te 
nemen. 
Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft,  
is dat immers een gave van God.”] 
Woord van de Heer. 
A: Wij danken God 
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8. Uit het boek der Wijsheid (3,1-9)     

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand en geen foltering zal hen deren. In de ogen 
van dwazen schenen zij dood te zijn  
en hun heengaan werd als een onheil beschouwd,  
hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging.  
Zij zijn echter in vrede. 
Ook al werden zij naar de mening van de mensen gestraft,  
zij zijn vervuld van één hoop: de onsterfelijkheid;  
na een korte tuchtiging zullen zij een grote weldaad ontvangen,  
omdat God hen op de proef heeft gesteld en bevonden heeft, dat zij waardig zijn.  
Als goud in de smeltkroes heeft Hij hen beproefd;  
als een brandoffer heeft Hij hen aanvaard.  
Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt, zullen zij schitteren  
en als vlammen door een stoppelveld jagen.  
Zij zullen rechtspreken over de naties  
en heersen over de volkeren en de Heer zal hun koning zijn, in eeuwigheid. 
Zij die op Hem vertrouwen zullen de waarheid verstaan  
en zij die trouw zijn zullen in liefde bij hem verblijven,  
want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

9. Uit het boek Ecclesiasticus (41,1-4.11) 

O dood, hoe bitter is de gedachte aan u  
voor de mens die in vrede leeft te midden van zijn bezittingen,  
voor de onbekommerde,  
wie het in alles wel gaat en die nog de kracht heeft van lekker eten te genieten. 
O dood, het is goed als gij verordend wordt over een mens die gebrek lijdt,  
die zijn krachten ziet slinken, over een afgeleefde mens,  
altijd door vrees geplaagd, ontmoedigd en niets meer verwachtend. 
Vrees niet, als de dood over u verordend wordt:  
denk aan hen die u zijn voorgegaan en aan hen die na u komen. 
De Heer heeft het zo verordend over alwat leeft.  
Waarom weigert gij wat de Hoogste behaagt?  
Of gij tien, honderd of duizend jaar geleefd hebt,  
in het dodenrijk kunt gij u niet beklagen over uw levensduur. 
Een zucht is het lichaam van de mens,  
maar de naam van de vrome wordt niet uitgewist. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

10. Uit het boek Ecclesiasticus (51, 1-5a.6b-12) 

Ik wil U loven, Heer, Koning,  
en U prijzen als mijn God en Redder.  
Ik wil uw naam loven, omdat Gij mijn beschermer en helper zijt geweest  
en mij hebt gered van de dood.  
Tegenover hen die mij aanvielen zijt Gij mijn helper geworden 
en groot als uw erbarmen is en uw naam,  
hebt Gij mij verlost uit de strikken van hen die loerden op buit,  
uit de hand van hen die mij naar het leven stonden,  
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uit de vele noden die mij overkwamen, 
uit het verstikkende vuur, waarmee mij de brandstapel omgaf,  
midden uit de vlammen, die ik niet had aangestoken, 
uit de diepe schoot van de onderwereld.  
Vlak bij de dood was ik gekomen:  
ik stond aan de rand van het dodenrijk, zo diep. 
Aan alle kanten omsingelden ze mij en er was niemand die mij hielp.  
Ik keek uit naar steun van mensen, maar die was er niet. 
Toen dacht ik, Heer, aan uw barmhartigheid,  
en aan uw weldaden, van oudsher bewezen:  
Gij helpt degenen die op U hopen en redt hen uit de hand van hun vijanden. 
Ik liet mijn noodkreet uit de diepte klinken en smeekte  
om van de dood verlost te worden. 
Ik riep tot de Heer:  
“Gij zijt mijn vader! Verlaat mij niet op de dag van de nood,  
op de dag van de rampspoed en de verlatenheid.” 
Ik wil uw naam gestadig prijzen, en hem bezingen in mijn loflied.  
Mijn gebed is verhoord,  
want Gij hebt mij van de ondergang gered  
en mij op de dag van het ongeluk geholpen.  
Daarom zal ik U loven en prijzen en de naam des Heren zegenen. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

11. Uit de profeet Jesaja (25,6a.7-9) 

Op die dag zal de Heer van de hemelse machten  
op deze berg een gastmaal aanrichten voor alle volkeren.  
Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren die over de volkeren ligt  
en de doek die de naties bedekt. 
God de Heer zal voor altijd de dood vernietigen;  
Hij zal de tranen van alle gezichten afwissen,  
en de schande van zijn volk wegnemen van heel de aarde.  
Want zo heeft de Heer besloten.  
Op die dag zal men zeggen: dat is onze God.  
Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered.  
Dit is de Heer op wie wij ons vertrouwen hadden gesteld;  
laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij ons heeft gebracht. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

12. Uit de profeet Jesaja (38,10-12a.15-20) 

In die tijd sprak de Koning :  
“Jammerend over mijn leven moet ik heengaan, 
ik ben veroordeeld om de rest van mijn jaren door te brengen 
binnen de poorten van het dodenrijk. 
Ik dacht: In het land van de levenden zal ik de Heer nooit meer aanschouwen;  
ik zal geen mens meer zien  
als ik met de bewoners van de onderwereld verkeer. 
Mijn woning wordt neergehaald  
en boven mij weggerukt als de tent van een herder.  
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Gij rolt mijn leven op als een stuk linnen dat een wever afsnijdt van het getouw.  
Wat kan ik zeggen, hoe de Heer aanspreken, nu Hij voor mij optreedt?  
Ik kan mijn leven vervolgen ondanks de geleden ellende. 
Heer, van zulke ervaringen kunnen mensen leven,  
ook mijn eigen leven wekken ze weer op.  
Houd Mij gezond en laat mij leven. 
Mijn ellende is in vrede verkeerd,  
Gij immers hebt mij geheeld,  
mij uit het graf van de ondergang gered.  
Al mijn zonden hebt Gij weggedaan,  
Gij hebt ze de rug toegekeerd. 
Het dodenrijk brengt U geen lof, de doden prijzen U niet.  
Wie in het graf is afgedaald hoopt niet meer op uw trouw. 
Levende mensen alleen kunnen U loven, zoals ik heden doe.  
Een vader alleen maakt zijn zonen bekend met uw trouw. 
De Heer staat gereed om mij te redden;  
wij zullen dan ook op de snaren spelen bij het huis van de Heer,  
alle dagen dat wij leven.” 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

13. Uit de profeet Jesaja (65,17-25)    

Dit zegt God de Heer:  
"Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;  
en aan wat vroeger is geweest wordt niet meer gedacht,  
het komt niet meer in de gedachten op.  
Maar vreugde ga Ik voor U scheppen en jubel voor altijd.  
Waarachtig, Jeruzalem wordt door Mij herschapen in een stad vol jubel,  
met een bevolking vol blijdschap.  
Dan zal Ik jubelen om Jeruzalem en Mij verblijden om mijn volk;  
en snikken noch kermen worden er nog gehoord. 
Er is geen zuigeling meer aan wie slechts een kort leven beschoren is,  
en geen grijsaard die zijn leven niet voltooit,  
want de jongste sterft als een man van honderd jaar,  
en wie de honderd niet bereikt wordt als een vloek beschouwd.  
Zelf wonen zij in de huizen die zij hebben gebouwd,  
en eten de vruchten van de wijngaard die zij zelf hebben geplant.  
Zij bouwen niet meer wat een ander zal bewonen en planten niets aan,  
waarvan een ander eten zal.  
Want de levensdagen van mijn volk zullen even talrijk zijn als die van de bomen,  
en mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen.  
Zij zullen zich niet moe maken voor niets,  
geen kinderen ter wereld brengen voor de verschrikking.  
Zij zijn een geslacht dat gezegend is door de Heer en hun nakomelingen met hen. Nog voor ze 
roepen zal ik hun antwoorden,  
terwijl zij nog spreken zal ik hen verhoren.  
Dan grazen de wolf en het lam eensgezind, de leeuw eet dan hooi zoals het rund, terwijl de 
slang zich zal voeden met stof.  
Niemand zal nog kwaad doen of onheil stichten op geheel mijn heilige berg,  
zo spreekt de Heer" 
Woord van de Heer. 
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allen: Wij danken God. 
 
 

14. Uit de Klaagliederen (3,17-26)    

Het geluk bleef verre van mij, wat welstand is, wist ik niet meer.  
Mijn hoop op God blijkt vervlogen, ik leef zonder hoop.  
Ik denk aan mijn nood en ellende, dit vergiftigt mijn leven.  
Ik blijf er aldoor aan denken, het weegt op mij als een last.  
Desondanks prent ik mij in -en dat geeft mij hoop-:  
zonder einde is Gods genade, onuitputtelijk is Gods erbarmen.  
Uw grote trouw is elke morgen weer nieuw.  
Ik behoor aan de Heer -zegt mij hart- Hij blijft mijn hoop.  
Goed is de Heer voor wie Hem zoekt.  
Goed is het, in stilte op redding van de Heer te wachten. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

15. Uit de profeet Daniel (12,1-3)    

In die dagen rouwde ik, Daniel, en ik hoorde dit woord van de Heer: 
"In die tijd zal de grote vorst Michael opstaan  
om de kinderen van uw volk te beschermen.  
Want het zal een tijd van grote nood zijn zoals er eerder geen is geweest zolang er volkeren 
zijn.  
Maar al degenen van uw volk, die in het boek staan opgetekend,  
zullen in die tijd worden gered.  
En velen van hen die slapen in het stof zullen ontwaken,  
sommigen om eeuwig te leven,  
anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden.  
dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel  
en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht,  
zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

16. Uit het Tweede Boek van de Makkabeëen (12,43-46) 

In die dagen hield de heldhaftige aanvoerder Judas de Makkabeëer  
een geldinzameling bij zijn manschappen  
en zond het bedrag daarvan, tweeduizend drachmen, naar Jeruzalem  
om voor de zonden van de overledenen een offer op te dragen.  
Dat was een mooie en edele daad, ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis. Want als hij 
niet gehoopt had, dat de gevallenen zouden verrijzen,  
dan was het overbodig en zinloos geweest voor de overledenen te bidden.  
Bovendien overwoog hij,  
dat voor degenen die godvruchtig ontslapen een heerlijke beloning is weggelegd; inderdaad 
een heilige en vrome gedachte!  
Daarom liet hij voor de overledenen een zoenoffer opdragen,  
opdat ze van hun zonden zouden worden vrijgesproken. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God 
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17. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome (5,5-11) 

Broeders en zusters,  
De hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde  
is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.  
Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd,  
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.  
Niet licht zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige,  
al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens.   
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor,  
dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren.  
Des te zekerder zullen wij,  
nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed,  
dank zij Hem ontkomen aan de toorn.  
Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te 
zekerder zullen wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven.  
En dat niet alleen: nu reeds juichen wij in God door Jezus Christus onze Heer,  
door wie wij de verzoening hebben ontvangen. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God 
 

18. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome (5,17-21) 

Broeders en zusters,  
Door toedoen van een mens begon de dood te heersen,  
als gevolg van de val van die mens.  
Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed der genade  
en de gave der gerechtigheid ontvangen,  
leven en heersen, dank zij de ene mens Jezus Christus.  
Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen,  
maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.  
En zoals door de ongehoorzaamheid van een mens allen zondaars werden,  
zo zullen door de gehoorzaamheid van Eén allen worden gerechtvaardigd.  
Weliswaar is de wet er bijgekomen,  
waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd.  
Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos.  
Zo heeft de zonde haar heerschappij uitgeoefend door de dood,  
maar de genade zal heersen door de gerechtigheid,  
en leiden tot eeuwig leven,  
dank zij Jezus Christus onze Heer. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God 
 

19. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome (6,3-9)  

Broeders en zusters, gij weet toch, dat de doop,  
waardoor wij een zijn geworden met Christus Jezus,  
ons heeft doen delen in zijn dood?  
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij,  
zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt,  
een nieuw leven zouden leiden.  
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Zijn wij een met Hem geworden door het beeld van zijn dood,  
dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding,  
in de overtuiging dat onze oude mens met Hem gekruisigd is;  
daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen,  
zodat wij niet langer aan de zonde dienstbaar zijn.  
Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.  
Indien wij dan met Christus gestorven zijn,  
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven:  
- want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft:  
de dood heeft geen macht meer over Hem.  
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

20. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome (8,14-23) 

Broeders en zusters,  
Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.  
De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid,  
die u opnieuw vrees zou aanjagen.  
Gij hebt een geest van kindschap ontvangen,  
die ons doet uitroepen: Abba, Vader!  
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest,  
dat wij kinderen zijn van God.  
Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen,  
en wel erfgenamen van God tezamen met Christus,  
daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.  
Ik ben er zelfs van overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt  
tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat.  
Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen.  
Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan,  
niet omdat zij het zelf wil,  
maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft.  
Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden  
uit de slavernij der vergankelijkheid en delen  
in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.  
Wij weten immers, dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt, altijd door.  
En niet alleen zij,  
ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen,  
ook wij zuchten over ons eigen lot,  
zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

21. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome  (8,31b-35.37-39)  

Broeders en zusters, indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?   
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard,  
voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd.  
En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken?  
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt?  
Wie zal hen veroordelen?  
Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog,  
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die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?   
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?  
Verdrukking wellicht of nood,  
vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard?   
Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk,  
dank zij Hem die ons heeft liefgehad.  
Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven,  
noch engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zijn zal,  
en geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal  
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

22. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome  (14, 7-9.10b-12) 

Broeders en zusters, niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,  
niemand sterft voor zichzelf alleen.  
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,  
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer:  
of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.  
Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden:  
om Heer te zijn over doden en levenden.   
Allen zullen wij verschijnen voor de rechterstoel van God.   
Want er staat geschreven:  
Zowaar Ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie zich buigen  
en elke tong zal God lofprijzen.   
Zo zal dan ieder van ons rekenschap moeten afleggen voor zichzelf. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

23. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte (15, 12-
20) 

Broeders en zusters, 
Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan,  
hoe kunnen dan sommigen onder u beweren,  
dat er geen opstanding van de doden bestaat?  
Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen.  
En wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud  
en uw geloof eveneens.  
Dan volgt zelfs dat wij over God een vals getuigenis hebben afgelegd;  
want dan hebben wij tegen God in getuigd  
dat Hij Christus ten leven heeft gewekt,  
wat Hij niet gedaan heeft, indien,  
zoals zij beweren, de doden niet verrijzen.  
Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen,  
en als Christus niet is verrezen,  
is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden.  
Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren.  
Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd,  
zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet!  
Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.  
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Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

24. Uit de eerste brief aan de Korintiërs (15,20-28 of 20-23) 

Broeders en zusters, Christus is opgestaan uit de doden,  
als eersteling van hen die ontslapen zijn.  
Want omdat door één mens de dood is gekomen,  
komt door één mens ook de opstanding der doden.  
Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven.  
Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus,  
vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.  
 [Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap  
aan God de Vader zal overdragen,  
na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben onttroond.  
Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen,  
tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.  
En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.  
Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.  
Maar wanneer Hij zegt: “Alles is onderworpen,”  
dan natuurlijk met uitzondering van Hem  
die alles aan Hem onderworpen heeft.  
En wanneer alles aan Hem onderworpen is,  
dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene  
die het al aan Hem onderwierp, opdat God zij alles in alles.] 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God 
 

25. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte  (15,51-
57)   

Broeders en zusters, ik deel u een mysterie mee:  
wij zullen niet allen sterven, maar wel allen van gedaante veranderen, opeens,  
in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal weerklinken  
en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij,  
wij zullen van gedaante veranderen.  
Want dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid worden bekleed  
en dit sterfelijke met onsterfelijkheid.  
En wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed  
en dit sterfelijke met onsterfelijkheid,  
dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan:  
De dood is verslonden, de zege is behaald!  
Dood, waar is uw overwinning?  Dood, waar is uw angel?  
De angel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.  
Maar God zij gedankt, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer.  
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

26. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte (1, 3-5)    

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,  
de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting.  
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Hij troost ons in al onze tegenspoed,  
zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden,  
dank zij de troost die wij van God ontvangen.  
Want wij delen volop in het lijden van Christus;  
maar door Christus gewordt ons ook overvloedige vertroosting.  
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

27. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte (4,14-
5,1) 

Broeders en zusters, wij weten,  
dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt,  
ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken,  
om ons tot zich te voeren, samen met u.   
Want alles gebeurt voor u:  
de genade moet zich in velen vermenigvuldigen,  
zodat steeds meer mensen dank brengen aan God,  
tot eer van zijn naam.   
Neen, wij geven de moed niet op.  
Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens,  
ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag.  
De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende,  
altijddurende volheid van glorie.   
Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare  
maar op het onzichtbare;  
wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig.  
Wij weten het immers: als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald,  
heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel,  
een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

28. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte (5,1.6-
10) 

Broeders en zusters, wij weten het:  
als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald,  
heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel,  
een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.  
Daarom houden wij altijd goede moed.  
Wij zijn ons bewust dat wij, zolang wij thuis zijn in het lichaam,  
ver zijn van de Heer. Wij leven in geloof, wij zien Hem niet.  
Maar wij houden moed en zouden liever uit dit lichaam verhuizen  
om onze intrek te nemen bij de Heer.  
Daarom is onze enige eerzucht, hetzij thuis hetzij in den vreemde,  
Hem te behagen.   
Want allen moeten wij voor Christus' rechterstoel verschijnen,  
opdat ieder het loon ontvangt  
voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
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29. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi (3,20-21) 

Broeders en zusters, ons vaderland is in de hemel,  
en uit de hemel verwachten wij onze verlosser,  
de Heer Jezus Christus.  
Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen  
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,  
met dezelfde kracht die Hem in staat stelt  
het heelal aan zich te onderwerpen. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

30. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica  
 (4,13- 18 of 13-14.17b-18)  

Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten  
over het lot van hen die ontslapen zijn;  
gij moogt niet bedroefd zijn  
zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.  
Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan;  
evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen  
levend met Hem meevoeren.  
 [ En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer:  
wij die in leven blijven tot de komst van de Heer,  
wij zullen de doden in geen geval voorgaan.  
Want wanneer het bevel gegeven wordt,  
als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God,  
dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen,  
en eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen;  
daarna zullen wij die nog in leven zijn tegelijk met hen in een oogwenk  
op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet.]  
 En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.  
Troost elkander dan met deze woorden. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

31. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteus (2, 8-13) 

Dierbare, houd Jezus Christus in gedachten,  
Davids nazaat, die uit de dood is opgestaan.  
Zo luidt de boodschap die ik verkondig  
en waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden.  
Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan.   
Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen,  
opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid.  
Hoe waar is dit woord:  
“Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven.  
Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen.  
Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons verloochenen.  
Als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw: zichzelf verloochenen kan Hij niet.”  
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Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God 
 

32. Uit de eerste brief van Johannes (3,1-2) 

Vrienden, 
Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!  
Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.  
De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet,  
omdat zij Hem niet heeft erkend.  
Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God,  
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard;  
maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt,  
wij Hem zullen zien zoals Hij is. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

33. Uit de eerste brief van Johannes (3,14-16) 

Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven;  
wij weten het, omdat wij onze broeders liefhebben.  
De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood.  
Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar,  
en gij weet dat geen moordenaar eeuwig leven in zich heeft.   
Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus:  
Hij heeft zijn leven voor ons gegeven.  
Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

34. Uit de Openbaring van Johannes (14,13) 

In die dagen hoorde ik, Johannes, een stem uit de hemel die zei:  
“Schrijf op: Zalig de doden die in de Heer sterven, van nu af aan.”  
“Ja waarlijk,” zegt de Geest,  
“Laat hen uitrusten van hun moeiten, want hun daden vergezellen hen.”  
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

35. Uit de Openbaring van Johannes (20,11-21,1) 

Ik, Johannes, zag een grote, witte troon,  
en Hem die daarop gezeten is.  
De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn  
en hun plaats werd niet meer gevonden.  
En ik kon de doden, groot en klein, voor de troon zien staan.  
En de boeken werden geopend.  
Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens.  
En de doden werden geoordeeld naar hun daden,  
zoals die in de boeken beschreven stonden.   
En de zee gaf haar doden terug,  
en de dood en de onderwereld gaven hun doden terug,  



 19

en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn daden.  
Toen werden dood en onderwereld in de vuurpoel geworpen.  
Dit is de tweede dood, de poel van vuur.   
En ieder wiens naam niet stond in het boek des levens,  
werd geworpen in de poel van vuur. 
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;  
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

36. Uit de Openbaring van Johannes (21,1-7) 

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;  
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen  
en de zee bestond niet meer. 
En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,  
van God uit de hemel neerdalen,  
gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. 
Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: 
“Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen.  
Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. 
En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,  
en de dood zal niet meer zijn;  
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn,  
want al het oude is voorbij.” 
En Hij die op de troon is gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw.”  
En ik hoorde zeggen:  
“Schrijf deze woorden op, ze zijn onfeilbaar waar.” 
Nog zei Hij tot mij: “Het is gebeurd! Ik ben de Alfa en de Omega,  
de oorsprong en het einde.  
Wie dorst heeft zal Ik te drinken geven  
uit de bron van het water des levens, om niet. 
Wie overwint zal dit alles krijgen,  
en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon.” 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

37. Uit de Openbaring van Johannes (22,12-14) 

“Zie, Ik kom spoedig”, zegt de Heer,  
“en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk. 
Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste,  
de oorsprong en het einde. 
Zalig zij die hun kleren rein wassen.  
Zij zullen recht krijgen op de boom des levens  
en door de poorten mogen ingaan in de stad.” 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

Tussenzang  

Absolve Domine animas omnium fidelium Heer, ontsla de overleden gelovigen van alle 
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defunctorum ab omni vinculo delictorum. V. 
Et gratia tua illis succurente, mereantur 
evadere iudicium ultionis. V Et lucis aeternae 
beatitudine perfrui. 
 

banden der zonden. Geef dat zij door de 
hulp van uw genade aan de veroordeling 
ontkomen en mogen zij aan het geluk van 
het eeuwig licht deelachtig worden. 

Evangelielezing 

P: De Heer zij met U. 
A: En met uw geest. 
P: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens … 
A: Lof zij U, Christus  
 
Onderstaand volgen de keuzes voor de evangelielezingen 

1.  (Matteus 5,1-12a) 

In die tijd ging Jezus de berg op en,  
nadat Hij zich had neergezet,  
kwamen zijn leerlingen bij Hem.  
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:  
“Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.  
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.  
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.  
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.  
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.  
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.  
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om 
Mijnentwil:  
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

2. ( Matteus 6, 19-21.25-34) 

In die tijd zei Jezus tot de menigte:  
“Verzamelt u geen schatten op aarde,  
waar ze door mot en worm vergaan  
en waar dieven inbreken om te stelen;   
maar verzamelt u schatten in de hemel,  
waar ze niet door mot of worm vergaan  
en waar dieven niet inbreken om te stelen.  
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.  
Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven,  
wat ge zult eten en wat ge zult drinken,  
en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken.  
Is het leven niet meer dan het voedsel  
en het lichaam niet meer dan de kleding?  
Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet  
en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze.  
Zijt gij dan niet veel meer dan zij?   
Trouwens, wie van u is in staat  
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met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen?  
En wat maakt gij u zorgen over kleding?  
Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien.  
Ze arbeiden noch spinnen.  
Toch zeg Ik u:  
Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen.  
Als God nu het veldgewas  
dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen,  
zò kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?  
Maakt u dus geen zorgen over de vraag:  
wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken?  
Want dat alles jagen de heidenen na.  
Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt.  
Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid:  
dan zal dat alles u erbij gegeven worden.  
Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen,  
want de dag van morgen zorgt voor zichzelf.  
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.” 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

3.  (Matteus 11,25-30)   

In die tijd sprak Jezus:  
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,  
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen,  
maar ze heb geopenbaard aan kleinen.  
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.  
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.  
Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,  
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.  
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,  
en Ik zal u rust en verlichting schenken.  
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:  
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;  
en gij zult rust vinden voor uw zielen,  
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 
 

4.  (Matteus  13,44-46) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker.  
Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer,  
en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat  
en kocht die akker.  
Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels.  
Toen hij een parel van grote waarde had gevonden,  
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.  
Woord van de Heer. 
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allen: Wij danken God. 
 

5. (Matteus 25, 1-13) 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen in gelijkenissen. Hij zei: 
"Het zal met het Rijk der hemelen zijn als met tien meisjes  
die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet.  
Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig.  
Want de domme namen wel hun lampen mee, maar geen olie;  
de verstandige echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee.  
Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen.  
Maar midden in de nacht klonk er geroep: Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!  
Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde.  
De domme zeiden tegen de verstandige: Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.  
Maar de verstandige antwoordden: Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie 
samen.  
Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.  
Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom,  
en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot.  
Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe open!  
Maar hij antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: Ik ken u niet.  
Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

6.  (Matteus 25, 14-30) 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen in gelijkenissen. Hij zei: 
“Het is met het Rijk der Hemelen als met de man  
die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep  
om hun zijn bezit toe te vertrouwen.  
Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde een,  
ieder naar zijn bekwaamheid.  
Daarna vertrok hij.  
Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken  
en verdiende er vijf bij.  
Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had, er twee bij.  
Maar die dat ene had gekregen,  
ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen.  
Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug  
en hield afrekening met hen.  
Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren  
en bood nog vijf talenten aan met de woorden:  
“Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd;  
ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend”.  
Zijn meester sprak tot hem:  
“Uitstekend, goede en trouwe dienaar,  
over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.  
Ga binnen in de vreugde van uw heer”.  
Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei:  
“Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd;  
ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.”  
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Zijn meester sprak tot hem:  
“Uitstekend, goede en trouwe dienaar,  
over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.  
Ga binnen in de vreugde van uw heer”.  
Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei:  
“Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt,  
die oogst waar gij niet gezaaid hebt  
en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid.  
Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen.  
Hier hebt ge uw eigendom terug”.  
Maar zijn meester gaf hem ten antwoord:  
“Slechte en luie knecht,  
je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb  
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?  
Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten,  
dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben.  
Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft.  
Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden;  
maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft.” 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 
 
7. Mattheüs (25, 31-40) 
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: 
"Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid  
en vergezeld van alle engelen,  
dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie.  
Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden  
en Hij zal ze in twee groepen scheiden,  
zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.  
De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand,  
maar de bokken aan zijn linker.  
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen:  
Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk  
dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.  
Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven.  
Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven.  
Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen,  
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht,  
Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.  
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen:  
Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven,  
of dorstig en U te drinken gegeven?  
En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen,  
of naakt en hebben U gekleed?  
En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken?  
De Koning zal hun ten antwoord geven:  
Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders 
hebt gij voor Mij gedaan.  
Woord van de Heer. 
A: Wij danken God. 
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8. Marcus (5,21b-24.35b-42) 

Terwijl Jezus zich eens aan de oever van het meer bevond,  
kwam er een zekere Jairus, de overste van de synagoge.  
Toen hij Hem zag viel hij Hem te voet  
en smeekte Hem met aandrang:   
“Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven,  
kom toch haar de handen opleggen, opdat ze mag genezen en leven.”  
Jezus ging met hem mee.  
Een dichte menigte vergezelde Hem en drong van alle kanten op.  
Ondertussen kwam men uit het huis van de overste van de synagoge  
met de boodschap: “Uw dochter is gestorven.  
Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig vallen?”  
Jezus ving op wat er bericht werd  
en zei tot de overste van de synagoge:  
“Wees niet bang, maar blijf geloven.”  
Hij liet niemand met zich meegaan,  
behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus.  
Toen zij aan het huis van de overste kwamen,  
zag Hij het rouwmisbaar van mensen  
die luid weenden en weeklaagden.  
Hij ging naar binnen en zei tot hen:  
“Waarom dit misbaar en geween?  
Het kind is niet gestorven, maar slaapt.”  
Doch ze lachten Hem uit.  
Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten  
en ging met zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind  
het vertrek binnen, waar het kind lag.  
Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar:  
“Talita koemi “ ; wat vertaald betekent: “Meisje, Ik zeg je, sta op.”  
Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond; want het was twaalf jaar.  
En ze stonden stom van verbazing.  
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

9. Lucas (7,11-17) 

In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Nain heette;  
zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee.  
Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen,  
toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder,  
en deze was weduwe.  
Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar.  
Toen de Heer haar zag, voelde Hij medelijden met haar en sprak:  
“Schrei maar niet.”  
Daarop trad Hij op de lijkbaar toe en raakte die aan.  
De dragers bleven staan en Hij sprak: “Jongeman, Ik zeg je: sta op!”  
De dode kwam overeind zitten en begon te spreken,  
en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug.  
Allen werden door ontzag bevangen en zij verheerlijkten God zeggende:  
“Een groot profeet is onder ons opgestaan,”  
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en: “God heeft genadig neergezien op zijn volk.”  
En dit verhaal over Hem deed de ronde door heel het joodse land en de wijde omtrek. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

10. Lucas (12,35-40) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
Houdt uw lenden omgord en de lampen brandend!  
Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer,  
die naar de bruiloft is, om als hij aankomt en klopt,  
hem aanstonds open te doen.  
Gelukkig de dienaars, die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.  
Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden,  
hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen.  
Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake,  
gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft.  
Begrijpt dit wel:  
Als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen,  
zou hij in zijn huis niet laten inbreken.  
Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt  
op het uur waarop gij het niet verwacht.”  
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

11. Lucas (23,33.39-43) 

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet,  
sloegen zij Hem daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers,  
de een rechts, de ander links.   
Een van de misdadigers die daar hingen, hoonde Hem:  
“Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons.”  
Maar de andere strafte hem af en zei:  
“Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat?  
En wij terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben;  
maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.”  
Daarop zei hij: “Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.”  
En Jezus sprak tot hem: "Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.” 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

12. Lucas (23,44-46.50.52-53; 24,1-6a)  

Het was omtrent het zesde uur;  
er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe,  
doordat de zon geen licht meer gaf.  
Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.  
Toen riep Jezus met luider stem: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.”  
Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.  
Nu was er een zekere Jozef, lid van de Hoge Raad,  
een welmenend en rechtschapen man.  
Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus.  
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Na het van het kruis genomen te hebben, wikkelde hij het in een lijkwade.  
Vervolgens legde hij Hem in een graf,  
dat in een steen was uitgehouwen en waarin nog nooit iemand was neergelegd.  
Op de eerste dag van de week echter gingen zij  
zeer vroeg in de morgen naar het graf,  
met de welriekende kruiden die zij klaar gemaakt hadden.  
Zij vonden de steen weggerold van het graf, gingen binnen,  
maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.  
Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken,  
stonden er plotseling twee mannen voor hen in een stralend wit kleed.  
Toen zij van schrik bevangen het hoofd naar de grond bogen,  
vroegen de mannen haar: “Wat zoekt ge de levende bij de doden?  
Hij is niet hier, Hij is verrezen." 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

13. Lucas (24, 13-35 of 24,13-16.28-35)    

Op de eerste dag van de week waren er twee leerlingen op weg naar een dorp, dat Emmaus 
heette en zestig stadien van Jeruzalem lag.  
Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen.  
Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden,  
kwam Jezus zelf op hen toe en liep met hen mee.  
Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen.  
 [ Hij vroeg hun:  
“Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?”  
Met een bedrukt gezicht bleven ze staan.  
Een van hen, die Kleopas heette, nam het woord en sprak tot Hem:  
“Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem,  
dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is? "  
Hij vroeg hun: “Wat dan?” Ze antwoordden hem:  
“Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was,  
machtig in daad en woord in het oog van God en heel het volk;  
hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd  
om ter dood te worden veroordeeld, en Hem aan het kruis hebben geslagen.  
En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen!  
Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn.   
Zelfs hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht;  
ze waren in de vroegte naar het graf geweest,  
maar hadden zijn lichaam niet gevonden en kwamen zeggen,  
dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad,  
die verklaarden dat Hij weer leefde.  
Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan  
en bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen ze niet.” 
Nu sprak Hij tot hen: “O onverstandigen,  
die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben! Moest de 
Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?”  
Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten  
wat in al de Schriften op Hem betrekking had. ] 
 Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen,  
maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan:  
“Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.”  
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Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven.  
Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij het brood, sprak de zegen uit,  
brak het en reikte het hun toe.   
Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem,  
maar Hij verdween uit hun gezicht.  
Toen zeiden ze tot elkaar: “Brandde ons hart niet in ons,  
terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?”   
Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug.  
Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen.  
Deze verklaarden: "De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen.”  
En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was  
en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

14. Johannes (5,24-29) 

In die tijd nam Jezus het woord en sprak: 
"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  
wie luistert naar mijn woord en gelooft in Hem die Mij zond,  
heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen,  
hij is immers reeds uit die dood naar het leven overgegaan.  
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: er zal een uur komen, ja het is er al,  
waarop de doden de stem van Gods Zoon zullen horen  
en die haar horen, zullen leven.  
Zoals de Vader leven heeft in zichzelf,  
zo gaf Hij ook aan de Zoon leven in zichzelf te hebben.  
Hij heeft Hem macht gegeven om oordeel te vellen;  
Hij is immers de Mensenzoon.  
Verwondert u niet hierover: er zal een uur komen,  
waarop allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen.  
Dan zullen zij die het goede deden,  
er uit te voorschijn komen tot de opstanding ten leven,  
maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel.  
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

15. Johannes (6, 51-58)  

In die tijd sprak Jezus tot de menigte: 
"Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.  
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.  
Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees,  
ten bate van het leven der wereld.”  
De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden:  
“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”  
Jezus sprak daarop tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  
als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet  
en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u.  
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,  
heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.  
Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.  
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Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.  
Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader,  
zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.  
Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.  
Het is niet zoals bij de vaderen,  
die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn:  
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”  
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

16. Johannes (11,17-27)  

Bij zijn aankomst in Bethanië bevond Jezus dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.  
Betanië nu was dichtbij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadiën.  Vele Joden 
waren dan ook naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten over het verlies van hun 
broer.  Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was,  
ging zij Hem tegemoet; Maria echter bleef thuis.  Marta zei tot Jezus: “Heer, als Gij hier was 
geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.  
Maar zelfs nu weet ik, dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven.”  Jezus zei tot 
haar: “Uw broer zal verrijzen.” Marta antwoordde: “Ik weet dat hij zal verrijzen bij de 
verrijzenis op de laatste dag.” Jezus zei haar: “Ik ben de verrijzenis en het leven.  
Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal 
in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?”  Zij zei tot Hem: “Ja, Heer ik geloof vast dat Gij 
de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt.” 
Woord van de Heer 
A: Wij danken God. 
 

17. Johannes (14,1-6)  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Laat uw hart niet verontrust worden.  
Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.   
In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.  
Ware dit niet zo dan zou Ik het u hebben gezegd,  
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.  
En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid,  
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,  
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.  
Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.”  
Tomas zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat:  
hoe moeten wij dan de weg kennen?”  
Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.  
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.   
Woord van de Heer 
A: Wij danken God. 
 

18. Johannes (15, 1-12) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
"Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.  
Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af;  
en elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij,  
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opdat zij meer vrucht mag dragen.  
Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.  
Blijft in Mij, zoals Ik in u.  
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf,  
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,  
zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij.  
Ik ben de wijnstok, gij de ranken.  
Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht,  
want los van Mij kunt gij niets.  
Als iemand niet in Mij blijft,  
wordt hij weggeworpen als de rank en verdort;  
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden.  
Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven,  
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.  
Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt,  
dat gij rijke vruchten draagt;  
zo zult gij mijn leerlingen zijn.  
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad.  
Blijft in mijn liefde.  
Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven,  
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf.  
Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn  
en uw vreugde volkomen moge worden.  
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 
 

19. Johannes (16, 16-23) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer;  
wederom een korte tijd en gij zult Mij zien.”  
Enige van zijn leerlingen zeiden daarop tot elkaar:  
“Wat bedoelt Hij met dat: Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer,  
en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien?  
en: Ik ga heen naar de Vader?  
Zij vroegen dus: “Wat betekent die korte tijd, waarvan Hij spreekt?  
Wij begrijpen niet wat Hij zegt.”  
Jezus, wetend dat zij Hem wilden ondervragen, zei tot hen:  
“Zoekt gij onder elkaar naar de betekenis van mijn woorden:  
een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer,  
en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien?  
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen,  
terwijl de wereld zich zal verheugen.  
Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren.  
Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd  
omdat haar uur gekomen is;  
maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht,  
denkt zij niet meer aan de pijn,  
van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen.  
Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien,  
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zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.  
Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen.  
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen,  
Hij zal het u geven in mijn Naam.” 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

Homilie 
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Voorbede 

Deze gebeden noemen we het gebed van het volk. Ze kunnen door familie of vrienden 
worden uitgesproken en ook is het mogelijk ze zelf samen te stellen en te formuleren. 
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden, zodat u weet wat de bedoeling is. Na iedere bede 
wordt er gezongen (of gebeden):  
 
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
of 
 
Niemand leeft voor zichzelf, 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer: 
aan Hem behoren wij toe. 
 
 
1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens verloren gaat, 
maar dat hij leeft en gelukkig is. Bidden we daarom ook vol vertrouwen: 
 
Lector: Voor… dat niets van het goede dat hij/zij heeft gedaan voorgoed verloren mag gaan, 
maar beloond mag worden door God en mag verder leven in hen die achterblijven en dat 
hij/zij in alles waarin hij/zij een voorbeeld is geweest, tot ons mag blijven spreken, ook nu 
hij/zij gestorven is. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Voor de familieleden en vrienden van de overledene... dat zij dankbaar zullen blijven 
voor al het goede dat hij/zij heeft betekend en blijven meewerken aan Gods plan met de 
wereld, en in de herinnering aan de overledene kracht vinden zijn/haar werk voort te zetten. 
Laat ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Dat onze overleden familieleden en vrienden mogen delen in de verrijzenis, en dat alle 
overleden medeparochianen mogen delen in het eeuwig geluk. Laat ons (zingend) bidden… 
 
 
Priester: Heer God, Gij die houdt van mensen, schenk heil en geluk aan levenden en doden. 
Verhoor het gebed van uw kerkgemeenschap die in rouw is om het verlies van .... Dat vragen 
wij U door Christus onze Heer. Amen. 
 
 
 
 
2. Priester: Bidden wij in geloof tot God, de almachtige Vader, die zijn Zoon Jezus Christus 
heeft doen opstaan uit de doden, voor het heil van levenden en doden: 
 
Lector: Voor… dat zijn/haar tekortkomingen genade mogen vinden bij God, die zich door Jezus 
Christus met ons heeft verzoend en dat zijn/haar wensen en verlangens vervuld mogen 
worden in God, die liefde is. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Voor de familieleden en vrienden van de overledene... dat zij in hun droefheid troost 
mogen vinden bij de levende God, die alle mensen met zijn liefde omringt en dat zij de moed 
niet opgeven, maar in de herinnering aan de overledene kracht vinden zijn/haar werk voort te 
zetten. Laat ons (zingend) bidden… 
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Lector: Dat onze overleden familieleden en vrienden mogen delen in de verrijzenis, en dat alle 
overleden medeparochianen mogen delen in het eeuwig geluk. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Priester: God, die het heil verlangt van alle mensen en niet wil dat iemand verloren gaat, 
verhoor ons gebed en beantwoord al onze beden zodat levenden en doden vrede en troost 
mogen ondervinden. Door Christus onze Heer. Amen. 
 
 
 
 
3. Priester:  Broeders en zusters, midden in ons leven worden wij getroffen door de 
dood, Laat ons bij dit pijnlijk verlies bidden tot God, onze Vader, die ons bijstaat en 
vertroost in alle tegenspoed.  
 
Lector: Voor onze overledene: dat God hem (haar) rust schenkt voor al zijn (haar) zwoegen, 
verkwikking na alle zorgen en het geluk van de eeuwige vreugde. Laat ons (zingend) bidden.  
 
Lector: Voor de familieleden en vrienden die bedroefd zijn om dit afscheid: dat hun 
droefheid wordt verzacht door de dankbare herinnering aan al het goede dat de 
overledene tot stand heeft gebracht. Laat ons (zingend) bidden.  
 
Lector: Voor allen die moeten leven met een lege plaats aan hun zijde, voor hen die 
eenzaam en moedeloos zijn: dat zij hun hart geopend houden in hoop en verwachting. Laat 
ons (zingend) bidden.  
 
Lector: Voor deze gemeenschap rond het altaar: dat ons geloof niet verkleint in de 
beproeving, maar dat wij ons met vertrouwen tot de Heer wenden, die de verrijzenis is en 
het leven. Laat ons (zingend) bidden.  
 
Priester:  Goede God, die onze Vader zijt, niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt, wel voor 
het leven. Wij vragen U : geef dat hij (zij) die overleden is, mag leven bij U, en dat wij allen 
groeien in geloof en hoop. Door Christus onze Heer. Amen. 
 
 
 
 
4. Priester: Bidden we, één van hart en één van geest, tot de barmhartige God, die ons 
smeken hoort en goed is voor ieder die vol vertrouwen tot hem bidt: 
 
Lector: Voor … dat hij/zij na dit leven vrij van zorgen mag wonen in de vrede van de Heer. Laat 
ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Voor de familieleden en vrienden van de overledene... dat zij zich ondanks hun 
droefheid opnieuw aan het leven durven toevertrouwen en met vertrouwen blijven zien naar 
de toekomst. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Dat onze overleden familieleden en vrienden mogen delen in de verrijzenis, en dat alle 
overleden medeparochianen mogen delen in het eeuwig geluk. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Priester: Barmhartige God, wij komen vol vertrouwen met onze gebeden tot U. Geef ons de 
moed ons leven in uw hand te leggen, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  Amen. 
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5. Priester:  Veelgeliefde broeders en zusters, onze God is een God van levenden en Hij 
wekt in ons het verlangen naar het eeuwig leven. Laat ons dan bidden tot God, onze Vader.  
 
Lector: Voor onze dierbare overledene ... : dat zijn (haar) leven, zijn (haar) vreugde en lijden, 
zijn (haar) zwakheid en vertrouwen, aanvaard mogen worden door de Heer. Laat ons 
(zingend) bidden.  
 
Lector: Voor hen die door dit sterven worden beproefd, familieleden, vrienden en 
kennissen : dat God hen mag troosten en opbeuren door zijn aanwezigheid. Laat ons 
(zingend) bidden.  
 
Lector: Voor ons allen die hier aanwezig zijn om te bidden : dat wij elkaar helpen het lijden 
te dragen door onze fijngevoeligheid en ons diep medeleven Laat ons (zingend) bidden.  
 
Priester:  God, onze Vader, alles wat ons dierbaar is hebben wij in uw handen gelegd. Geef 
ons wat wij U met aandrang vragen. Toon dat uw trouw en barmhartigheid sterker zijn dan 
de dood. Door Christus onze Heer. Amen. 
 
 
 
 
6. Priester: Broeders en zusters, laten wij nu biddend voor de Heer brengen wat ons 
vandaag het meest bezig houdt.  
 
Lector:  Bidden wij voor deze overledene en voor allen die ontslapen zijn in de hoop der 
verrijzenis: dat zij mogen overgaan van de dood naar het leven. Laat ons (zingend) bidden.  
 
Lector: Voor deze familie in rouw en voor allen die beproefd zijn, ook voor hen die geen 
uitweg meer zien: dat God hen sterkt en bemoedigt. Laat ons (zingend) bidden.  
 
Lector: Voor hen die lijden, voor hen die eenzaam sterven, voor hen die geen vriendschap 
ontmoeten, voor allen die nergens gehoor krijgen: dat zij in de woorden van Jezus uitkomst 
vinden en nieuwe hoop. Laat ons (zingend) bidden.  
 
Lector: Voor de kerk van Jezus op aarde; dat zij zijn woord mag spreken en de belofte 
levendig houdt dat God eenmaal alles nieuw zal maken Laat ons (zingend) bidden.  
 
Priester:  Heer, onze God, het kan niet zijn dat de dood het einde is en dat wij leven om te 
sterven. Gij zijt immers een God van levenden en niet van doden. Wij bidden U voor deze 
mens die ons zo dierbaar is. Schenk hem (haar) vergiffenis van zonden. Neem hem (haar) 
op in uw eeuwige vreugde waarheen zovelen ons reeds zijn voorgegaan, dank zij de 
verrijzenis van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. 
 
 
7. Priester: Laten wij bidden tot de Heer, onze God want in Hem is er geen dood, maar 
leven in eeuwigheid:  
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Lector: Dat onze overleden medeparochianen, (de overledenen van onze gemeenschap) 
onze overleden familieleden en vrienden, ten volle mogen delen in het geluk dat de Heer 
voor allen heeft weggelegd; Laat ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Dat zij die door de dood worden verrast niet met lege handen zullen staan voor de 
rechterstoel van God; Laat ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Dat allen die vandaag zullen sterven hun angst voor de dood zullen overwinnen 
door de hoop op het eeuwig leven; dat alle overledenen, die tegenover God komen te 
staan, de grootte van zijn barmhartigheid mogen ondervinden; Laat ons (zingend) bidden… 
 
Priester: Heer, onze God, wij doen vol vertrouwen een beroep op uw barmhartigheid voor 
allen die door de dood van ons zijn heengegaan. Schenk hun het volmaakte geluk, dat zij 
hier op aarde niet konden vinden. Dat vragen wij u door Jezus Christus, uw Zoon, die de 
dood heeft overwonnen en nu met U leeft in de eeuwen der eeuwen.  Amen.  
 
 
 
 
8. Priester: Bidden we, één van hart en één van geest, tot de barmhartige God, die ons 
smeken hoort en goed is voor ieder die vol vertrouwen tot hem bidt: 
 
Lector: Bidden we voor … die gestorven is: dat zijn/haar diepste en innigste verlangens in 
vervulling gaan bij de Oorsprong van al het goede, en dat hij/zij ten volle mag delen in het 
geluk dat God voor allen heeft weggelegd. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Bidden we voor hen die getroffen zijn door de dood van een dierbare, dat zij in 
geloof en vertrouwen verder leven en dat zij kracht naar kruis ontvangen, op voorspraak 
van Jezus Christus, die het leven is en de verrijzenis. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Bidden we voor hen die door de dood verrast zijn, dat zij nu ervaren mogen dat er 
een duurzaam geluk is dat niet ontnomen wordt, onbedreigde vrede, leven zonder ziekte, 
lijden en dood. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Voor allen die gestorven zijn in de Heer, dat zij ook met de Heer verrijzen en 
deelhebben aan zijn heerlijkheid; dat zij voor altijd maaltijd houden met Christus en door 
zijn spijzen geheel verzadigd worden. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Priester: Barmhartige God, wij komen vol vertrouwen met onze gebeden tot U. Geef ons de 
moed ons leven in uw hand te leggen, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  Amen. 
 
 
 
 
9. Priester: Bidden we, één van hart en één van geest, tot de barmhartige God, die ons 
smeken hoort en goed is voor ieder die vol vertrouwen tot hem bidt: 
 
Lector: Bidden we voor de gestorvene, dat hij (zij) na een werkzaam leven op aarde een 
verkwikkende rust vindt in de vrede en vreugde van Gods huis. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Bidden we voor de familieleden en de vrienden van de overledene, dat zij dankbaar 
zijn voor al het goede dat de overledene verricht heeft, en dat ze zijn (haar) werk 
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voortzetten. Voor de familieleden van de overledene, dat zij in hun droefheid troost vinden 
bij de levende God, die alle mensen met zijn liefde omringt. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Wij bidden voor de overledenen, dat hun zoeken en twijfelen overgaan in de 
vreugdevolle zekerheid van de aanschouwing der goddelijke Wijsheid. Laat ons (zingend) 
bidden…  
 
Priester: Barmhartige God, wij komen vol vertrouwen met onze gebeden tot U. Geef ons de 
moed ons leven in uw hand te leggen, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  Amen. 
 
 
 
 
BIJ DE UITVAART VAN EEN KIND 
 
10. Priester: Bidden wij tot God, de barmhartige Vader die ons zozeer heeft liefgehad dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon voor ons niet heeft gespaard.  
 
Lector: Heer, vanaf zijn eerste levensdagen hebben wij dit kind getekend met het teken van 
het geloof, het binnengebracht in de kring van uw gelovigen. Leid Gij het nu binnen in de 
gemeenschap van uw heiligen. Laat ons (zingend) bidden… 
 
(of indien niet gedoopt)  
 
Lector: Heer, Schepper van het heelal, Gij hebt dit kind in het leven geroepen. Geef het nu 
ook deel aan het leven van de eeuwigheid. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Lector: Heer, in de dood van hun kind hebben deze ouders een stuk van hun eigen leven 
verloren. Bevestig hun geloof in de belofte van het eeuwig leven. Laat ons (zingend) 
bidden… 
 
Lector: Heer, in dit gezin is nu een lege plaats en velen treuren om het verlies van dit kind. 
Laat allen vanuit de christelijke hoop tot rust en aanvaarding komen. Laat ons (zingend) 
bidden… 
 
Priester: Heer, wij kunnen niet begrijpen; de zin van deze dood ontgaat ons helemaal. Toch 
willen wij U danken want alle leven komt van U en is voor U bestemd. Breng nu tot 
volkomenheid wat Gij op aarde in dit kind begonnen zijt. Door Christus onze Heer. Amen.  
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DE LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE 
 
Het altaar wordt in gereedheid gebracht met de gaven van brood en wijn, waarin de Heer 
aanwezig komt met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed. Er vindt een collecte plaats, 
waardoor wij deelnemen aan het brengen van de offergaven. Ook zullen de 
gedachtenisprentjes worden uitgereikt. 
 

Offerande lied  

Domine Iesu Christe Rex gloriae, libera 
animas omnium fidelium defunctorum de 
poenis inferni et de profundo lacu: libera 
eas de ore leonis, ne absorbeat ea tartarus, 
ne cadant in obscurum. Sed signifer sanctus 
Michael repraesentet eas in lucem sanctam. 
Quam olim Abrahae promisisti et semini 
eius. 

Heer Jezus Christus, Koning der glorie, red 
de overleden gelovigen uit de ellende en de 
afgrond van de dood, de muil van de leeuw. 
Maak hen niet tot prooi van dood en 
duisternis, maar laat de heilige Michaël als 
banierdrager hen geleiden naar het eeuwige 
licht. Dat Gij eertijds aan Abraham beloofd 
hebt en aan zijn geslacht. 

 
 
C: 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 

Prefatie I 

Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 
Sursum corda. 
Habemus ad Dominum. 
Gratias agamus Domino Deo nostro. 
Dignum et iustum est. 
Vere dignum et iustum est, æquum et 
salutare, nos tibi semper et ubique 
gratias agere: Domine sancte Pater, om-
nipotens æterne Deus: per Christum 
Dominum nostrum. 
In quo nobis spes beatæ resurrectionis 
effulsit, ut, quos contristat certa mo-
riendi condicio, eosdem consoletur 
futuræ immortalitatis promissio. Tuis 
enim fidelibus, Domine, vita mutatur, 
non tollitur, et, dissoluta terrestris huius 
incolatus domo, æterna in cælis 
habitatio comparatur. Et ideo cum 
Angelis et Archangelis, cum Thronis et 
Dominationibus, cumque omni militia 
cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ 
canimus, sine fine dicentes: 

De Heer zij met U.  
En met uw geest.  
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, almachtige 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. 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: 
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Prefatie 2 van de overledenen. 

Heilige Vader, almachtige 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. 
Hij alleen heeft de dood aanvaard om allen voor de dood te behoeden. Meer nog: Hij alleen 
heeft willen sterven opdat wij allen eeuwig voor U leven. 
Daarom, met de koren van de engelen, loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 
 

Prefatie 3 van de overledenen. 

Heilige Vader, almachtige 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: 
 

Prefatie 4 van de overledenen. 

Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en 
genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal.  
Door uw beschikking komen wij in deze wereld. Onder uw leiding gaan wij door het leven. 
Volgens uw wil keren wij - krachtens de wet van de zonde - terug tot de aarde waaruit wij zijn 
genomen. Maar op een teken van U staan wij op uit de dood, want wij zijn verlost door het 
sterven van uw Zoon om te delen in de heerlijkheid van zijn verrijzenis.         
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn en 
zingen U toe vol vreugde: 
 

Prefatie 5 van de overledenen. 

Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en 
genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal.   
Want voor ons die de dood hebben verdiend, zijt Gij genadig en vol liefde: door de zonde is de 
dood over ons gekomen, door Christus' overwinning zijn wij verlost en worden wij met Hem 
weer tot leven geroepen. 
Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden zijn, en 
zingen U toe vol vreugde: 

Heilig 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Deus Sabaoth. Pleni sunt cæli et 
terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine 
Domini. Hosanna in excelsis. 

Heilig, Heilig, heilig de Heer, de God der hemelse 
machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijk-
heid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt 
in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. 

 
Nu volgt het eucharistisch gebed, het hoogtepunt van de eucharistieviering. Christus komt 
aanwezig in de gedaanten van brood en wijn. U kunt een van de volgende gebeden kiezen. U 
wordt verzocht tijdens dit gebed — indien u kunt — te knielen. 
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Eucharistisch gebed IB (Romeinse canon) 

 
U dan, algoede Vader, vragen wij nederig door Jezus Christus uw Zoon, onze Heer, te aan-
vaarden en te zegenen deze giften, deze gaven, deze heilige en vlekkeloze offeranden, die wij 
U aanbieden allereerst voor uw heilige katholieke Kerk - geef haar genadig vrede, bescher-
ming en eenheid en geleid haar over de gehele wereld - en voor uw dienaar, onze paus N., 
voor onze bisschop N., en voor allen die, rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het 
katholieke en apostolische geloof. 
 
Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen en allen hier aanwezig, wier geloof Gij kent en 
wier toewijding U gebleken is, voor wie U dit offer van lof wordt gebracht - voor henzelf en al 
hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen - en die hun 
gebeden richten tot U, de eeuwige, levende en ware God. 
 
Verbonden in eenzelfde gemeenschap eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke 
Maria, altijd maagd, moeder van onze Heer en God Jezus Christus, en mede van de heilige 
Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en martelaren Petrus en Paulus, Andreas, 
(Jacobus en Johannes, Tomas, Jacobus, Filippus, Bartolomeüs, Matteus, Simon en Taddeüs; 
Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en 
Paulus, Cosmas en Damianus) en van al uw heiligen; omwille van hun verdiensten en 
voorbede help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. 
 
Aanvaard genadig - vragen wij, Heer - dit offer van ons uw dienaars, en van allen die U 
toebehoren; leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede, ontruk ons aan de eeuwige ver-
werping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. 
 
Gewaardig U, God, deze offerande ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar 
waarachtig en aanvaardbaar te maken; dat zij aldus voor ons worde het Lichaam en Bloed 
van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. 
 
Die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen,  
 
en de ogen opgeslagen ten hemel, tot U, God zijn almachtige Vader, U prijzend en dankend 
een zegenbede heeft gesproken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:  
 
 Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook, na het avondmaal deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen, en U 
prijzend en dankend heeft Hij andermaal een zegenbede gesproken, en hem aan zijn leerlin-
gen gereikt met de woorden: 
 

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. 
 
priester: Daarom, gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon onze Heer, en 
zijn verrijzenis uit de dood, alsook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, 
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brengen wij, uw dienaren, tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit - van uw 
eigen giften en gaven - het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloze offer: het heilig 
Brood van het eeuwige leven en de beker van onze verlossing in eeuwigheid.  
 
Gewaardig U op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden, zoals Gij 
hebt willen aanvaarden de gaven van uw dienaar Abel, de Rechtvaardige, het offer van onze 
stamvader Abraham en het heilig offer, de offergave zonder vlek, U opgedragen door uw 
hogepriester Melchisedek. 
 
Wij smeken U, almachtige God, laat deze gaven in de handen van uw heilige engel dragen tot 
op uw altaar in den hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij allen, als wij, door deel 
te hebben aan dit altaar, het hoogheilig Lichaam en Bloed van uw Zoon ontvangen, met 
hemelse zegen en genade verzadigd worden. 
 
Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die vóór ons zijn heengegaan, gemerkt met 
het teken van het geloof en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en allen die in 
Christus zijn ontslapen genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. 
 
En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ons een 
plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren Johannes, Stefanus, Mattias 
en Barnabas, (Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, 
Agnes, Cecilia en Anastasia,) en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap - vragen 
wij - niet naar de schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis: door 
Christus onze Heer. 
 
Door wie Gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons 
uitdeelt. 
 
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 eeuwigheid.  
 

allen: Amen.   

Eucharistisch gebed 2C 

C: Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met 
de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden + tot Lichaam en Bloed van Jezus 
Christus onze Heer. 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de 
dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: 
 NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN 

WORDT. 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn 
leerlingen met deze woorden: 
 NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEU-

WE, 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. 
A: Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,  verkondigen wij de dood 

des Heren, totdat Hij komt. 
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Of: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij 

verrezen zijt. 
 
P: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk 
van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en 
uw heilige dienst te verrichten. 
Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van   Christus en wij smeken U, dat wij door de heilige 
Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen 
wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus en Antonius  onze bisschop, en allen die 
uw heilig dienstwerk verrichten. 
Gedenk Tini die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat haar, die in de doop met 
Christus gestorven en herboren is, nu ook verrijzen tot nieuw leven met uw Zoon. 
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja 
alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het 
licht van uw gelaat. 
Wij vragen U: ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de 
moeder van Christus, met de apostelen en alle heiligen die hier eens leefden in uw 
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en 
eren. Door Jezus Christus uw Zoon. 
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 eeuwigheid.     
A: Amen.  
 

Eucharistisch gebed 3B 

priester: Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen, 
want door Jezus Christus uw Zoon onze Heer maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van 
de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 
talen; want van oost tot west moet door een zuivere offerande hulde worden gebracht aan 
uw Naam.  

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle ootmoed 
vragen wij U ze te heiligen door uw Geest en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus 
Christus uw Zoon onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed 
om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
 
 Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlij-
ken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
 

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. 
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priester: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn 
glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting 
open voor zijn wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig.  
 
Wij vragen U, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw Kerk en wil er uw Zoon in 
herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef, dat wij mogen worden 
verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat 
men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.  
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het erfdeel verkrijgen 
dat Gij ons beloofd hebt samen met Maria, de heilige maagd en Moeder van God: samen met 
uw heilige apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons 
bidden. 
 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw 
Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend. 

Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar ... 
onze paus en ... onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige 
volk, dat Gij u hebt verworven. 

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij U 
is en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van 
overal bijeen. 

Gedenk ...., die Gij uit deze wereld naar U toegeroepen hebt. Geef dat hij/zij die zoals uw 
Zoon de dood moest ondergaan ook zoals Hij zal verrijzen; want Hij zal de doden doen 
opstaan en ons aardse lichaam aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk doen zijn. 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren en die van ons zijn 
heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met 
hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Dan wist Gij alle tranen uit 
onze ogen: wij zullen U zien, God van ons zoals Gij zijt; voor eeuwig op U gelijkend zullen wij 
eindeloos U prijzen door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze 
wereld. 
 
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 eeuwigheid.  
 
allen: Amen.    
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Eucharistisch gebed ("God onze Vader") 

 
priester: God onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven 
geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon onze Heer. In Hem zien wij 
uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende 
hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last 
maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om 
Hem. 
 
God onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige 
Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Chris-
tus. 
 
Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu 
gaf Hij hun het bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in 
zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
 
 Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het 
dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 
 

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, tot dat Hij komt. 
 
priester: Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus uw Zoon onze Heer: 
zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn 
hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende Brood en de heilzame Beker, terwijl 
wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid 
van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het 
vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar en leid 
haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan onze paus 
N., aan onze bisschop N. en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en 
vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 
 
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, 
martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen 
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hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen 
wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 
 
Door Hem en met hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Va-
der, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.  
 
allen: Amen.     
 

Eucharistisch gebed 6  

priester: Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons, dat onze namen 
staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dankzij 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 gegeven wordt. 
 
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 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: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij 

verrezen zijt. 
 
priester: 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 ge-
weld 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 ..., onze paus, ..., onze bisschop, en met alle bisschoppen. 
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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 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 eeuwigheid. 
 
allen: Amen.  

 

Communieritus 

priester: Præceptis salutaribus moniti, et 
divina institutione formati, audemus 
dicere: 
 
Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur 
nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat 
voluntas tua, sicut in cælo et in terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis ho-
die. Et dimitte nobis debita nostra, sicut 
et nos dimittimus debitoribus nostris; et 
ne nos inducas in tentationem; sed libera 
nos a malo. 
 

Aangespoord door een gebod van de Heer en 
door zijn goddelijk woord onderricht, durven 
wij zeggen: 
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 schuld, zoals ook wij aan anderen hun 
schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. 

C: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol 
wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
A: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
C: Heer Jezus Christus, Gij hebt tot 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.  
A: Amen. 
C: De vrede des Heren zij altijd met U. 
A: En met uw geest. 
  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona 
nobis pacem. 
 

 
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 we-
reld, geef ons de vrede. 

C: Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt 
de zonden der wereld: 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden. 
 

Communie 
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Communielied 

De volgende tekst graag in het boekje opnemen: 
Voor een viering als deze komen vaak mensen van heel ver — mensen ook die in hun leven 
heel ver staan van de katholieke Kerk en haar geloof. Zij zijn allen van harte welkom en het 
wordt ten zeerste op prijs gesteld dat zij blijk geven van hun aanwezigheid. Het is het geloof 
van onze Kerk, dat de H. Hostie waarachtig het Lichaam van Christus is. De katholieke Kerk 
vraagt dat alleen zij te communie gaan, die katholiek zijn en ook daadwerkelijk katholiek 
leven. Degene die ter communie gaat, dient de communie ter plekke te nuttigen. Het wordt 
dan ook gewaardeerd, als deze wens gerespecteerd wordt. Ook wie niet te communie gaat, 
kan zich in de geest aansluiten bij deze bijzonder gebeurtenis die ons heeft samengebracht. 
(brief van de bisschoppen van Nederland b.g.v. Sacramentsdag, 25 mei 2008) 
 

Gebed na de communie 

 

Slotgedachte 

Gedicht 
 

Laatste aanbeveling ten afscheid I 

Nu wij als gelovige mensen onze plicht vervullen en dit menselijk lichaam uitgeleide gaan 
doen, willen wij met vertrouwen bidden tot God, voor wie alles leeft, dat Hij het lichaam 
van onze dierbare overledene, dat wij in al zijn broosheid aan de aarde gaan toever-
trouwen, in kracht doet opstaan, en dat Hij haar ziel opneemt in de kring van zijn heiligen 
en getrouwen. Moge Gods oordeel over haar barmhartig zijn: moge Hij haar uit de dood 
verlossen en van haar schulden ontslaan. En moge zij zo, verzoend met de Vader, en 
gedragen op de schouders van de goede herder, in het gezelschap van de eeuwige Koning, 
samen met Gods uitverkorenen, voor altijd gelukkig zijn. 
 

Uitnodiging 2 

Na in geloof voor ... gebeden te hebben willen wij hem/haar nu onze laatste groet brengen. 
In dit 'vaarwel' klinkt de droefheid door van het afscheid, maar het heeft ook een hoopvolle 
klank die ons troost: wij zullen ... terugzien en weer genieten van zijn/haar vriendschap; want 
God is barmhartig en goed: eens zullen wij onze verbondenheid, waarvan wij in deze kerk vol 
droefheid afstand doen, met vreugde opnieuw beleven in het Rijk van God. Troosten wij 
elkaar dan door ons geloof in Christus. 
 

Uitnodiging 3 

Voordat wij uiteengaan willen wij samen ...  een laatste groet brengen, en het 'vaarwel', dat wij 
hier voor het laatst uitspreken wil een uitdrukking zijn van onze liefde. Het verzacht de 
droefheid en versterkt onze hoop. Want eens hopen wij onze .... weer met vreugde te 
begroeten daar, waar de liefde van Christus die alles overwint, zelfs de dood voorgoed zal 
overwinnen. 
 

Uitnodiging 3 (bij een kind) 

De Heer heeft in zijn voorzienigheid besloten dit kind tot zich te roepen  
 (dat Hij door het doopsel als zijn eigen kind had aangenomen).  
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Wij gaan nu zijn/haar lichaam begraven, maar eens zal het verrijzen en een nieuw leven 
leiden zonder einde. Laten wij in vast vertrouwen op het leven  
 (waartoe dit kind door het doopsel werd herboren en waarin het nu al is  
 binnengegaan),  
God bidden, dat Hij de ouders en familieleden troost en in ons allen het verlangen wekt naar 
de hemelse vreugde. 
 
Besprenkeling van de baar met wijwater en het bewieroken van de baar.  Het koor zing In 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
 

Slotgebed 1 

Goede Vader, Gij zijt ons steeds goedgezind, in uw handen bevelen wij de ziel van Tini aan. 
Wij hebben het vaste vertrouwen dat zij eens met Christus zal verrijzen op de jongste dag, 
zoals allen die in Christus zijn gestorven.  

Luister dan Heer, welwillend naar ons gebed: open voor uw dienaar de poort van het 
paradijs en laten wij die achter blijven elkaar troosten met het geloof. Door Christus onze 
Heer. 
A: Amen. 
 

Slotgebed 2 

God, onze Vader, uw liefde is met ons, alle dagen van ons leven. Aan uw handen vertrouwen 
wij deze dierbare overledene toe. Wij danken U voor al het goede dat Gij door deze mens in 
ons midden hebt bewerkt en wij bidden U: vul in uw goedheid aan, wat aan zijn/haar 
levensweg nog ontbreekt. Zie ook welwillend neer op ons die achterblijven. Versterk de 
eenheid die ons in deze viering heeft samengebracht en laat ons troost vinden bij Jezus 
Christus, uw Zoon en onze Heer, die voor ons de Weg is, de Waarheid en het Leven, in de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

Slotlied 

 
In paradisum deducant te angeli: in tuo 
adventu sucipiant te martyres, et 
perducant te in civitatem sanctam 
Ierusalem. V. Chorus angelorum te 
suscipiat, et cum Lazaro quondam 
paupere aeternam habeas requiem. In 
…V. Ego sum resurrectio et vita: qui credit 
in me, etiam si mortuus fuerit vivet: et 
omnis qui vivit et credit in me non 
morietur in aeternum. In … 

De engelen mogen u geleiden naar het 
paradijs, de martelaren mogen u ontvangen bij 
uw komst en u brengen naar de heilige stad 
Jeruzalem. V. Het koor der engelen moge u 
ontvangen en moogt gij, samen met de arme 
Lazarus, de eeuwige rust vinden. De engelen… 
V. Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij 
gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en 
ieder die leeft in geloof aan Mij zal in 
eeuwigheid niet sterven. De engelen… 

 


