
 

1. Intredezang: Requiem aeterna dona eis Domine 
 
Requiem aeternam dona  Geef hun de eeuwige rust 
eis Domine: et lux   Heer: en het eeuwige licht 
perpetua luceat eis.   verlichte hen. 
Te decet hymnus, Deus, in  U, komt lofzang toe, o God 
Sion, et tibi reddetur votum  van Sion; U ter ere vervult  
in Jerusalem:    men de gelofte in Jeruzalem; 
exaudi orationem meam,  verhoor mijn gebed, 
ad te omnis caro veniet.  tot U komt ieder mens. 
Requiem aeternam dona  Geef hun de eeuwige rust 
eis Domine: et lux   Heer: en het eeuwige licht 
perpetua luceat eis.   verlichte hen. 
 
 
 
2. Slotzang: In paradisum deducant te angeli 
 
In paradisum deducant te Mogen de engelen u begeleiden 
angeli: in tuo adventu naar het Paradijs; mogen 
suscipiant te martyres, bij aankomst de martelaren u 
et perducant te in civitatem ontvangen en u geleiden naar 
sanctam, Jerusalem.  de heilige stad Jeruzalem. 
Chorus angelorum te  Moge het koor der engelen 
suscipat, et cum Lazaro u ontvangen, en moge u samen 
quondam paupere  met de arme Lazarus van weleer 
aeternam habeas requiem. de eeuwige rust vinden. 
 
 
 
 
 
 



 

3. Ik sta voor U in leegte en gemis 
 
Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is Uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Zijt Gij mijn God sinds mensenheugenis, 
dood is mijn lot hebt Gij geen and're zegen. 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen. 
 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen. 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen. 
 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft 
dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.  
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan Uw zoon besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft. 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

 

 

 

 



 

4. Wij treden biddend in Uw licht  

Wij treden biddend in Uw licht 
op U is onze hoop gericht.  
Die alles wat op aarde leeft  
te allen tijd Uw liefde geeft. 

God, Vader die van eeuwigheid,  
het heil der mensen heeft bereid.  
Geef, dat Uw al verlossend woord  
in groot vertrouwen wordt aanhoort. 

God, Zoon die door Uw offerdood  
het nieuwe leven weer ontsloot.  
Wij vragen dringend altijd weer:  
bewaar ons in Uw liefde Heer. 

God, goede Geest van heiligheid,  
die allen in Uw  liefde leidt. 
Breng allen samen en bewerk, 
de eenheid van de Christenkerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Door de dood 
  

Refrein: Niemand kent Uw wegen,  
ondoorgrondelijke God, 
Gij die ons ten leven leidt,  
door de dood.  

 
Waar vragen ons verwarren, 
verdriet ons zien verblindt, 
reikt Gij uw hand, opent ons oog, 
Gij wijst de overkant.  
Refrein 

  
Waar wij nog woorden zoeken,  
zijn jaren tranen moe, 
spreekt Gij ons aan, lacht Gij ons toe,  
Gij hebt ons hart verstaan.  
Refrein 

  
Waar pijn ons leven tekent, 
een mens zelfs sterven moet, 
weest Gij nabij, geeft Gij ons troost,  
Gij zijt de dood voorbij.  
Refrein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Niemand heeft U ooit gezien 
 
Niemand heeft u ooit gezien, 
niemand kan verstaan, 
wie gij voor ons mensen zijt, 
hoe wij U ter harte gaan. 
 
Refrein:  Spreek een woord, God, 

   spreek ons aan. 
   Toon dat wij voor U bestaan! 

 
Mensen zijn als morgendauw,  
mensen zijn als gras, 
dat verdroogt  onder de zon: 
niemand weet meer waar het was.  Refrein 
 
Mensen zijn een ademtocht, 
bladeren in de wind, 
leven maar voor een seizoen, 
sterven als de vorst begint.  Refrein 
 
 
Mensen zijn een vogelvlucht, 
mensen gaan voorbij; 
alle uren van de dag, 
komt de dood hen naderbij.  Refrein 
 
 
Mensen worden ademloos, 
kunnen niet bestaan 
als hun namen niet voorgoed,  
in Uw hand geschreven staan.  Refrein 
 



 

7. Als we hier tezamen komen 
(melodie: Eens als de bazuinen klinken) 

 
Als we hier tezamen komen,  
in verdriet en rouw bijeen;  
dan wilt U, Heer, bij ons wonen,  
ligt Uw mantel om ons heen,  
hebt U onze hand genomen,  
want U laat geen mens alleen. 
 
In dit uur om kracht verlegen,  
om geloof in onze nood,  
zijn wij hier elkaar tot zegen,  
nu wij treuren om de dood  
Wijs ons allen nieuwe wegen, 
wees voor hem/haar nu levend brood. 
 
U toch bent een God van leven,  
Die de mensen thuis verwacht;  
liefde die hij/zij heeft gegeven,  
overleeft de donk're nacht,  
blijft door alles heen geweven,  
bron van levensmoed en kracht. 

 

 

 

 

 



 

8. Ik ben een kind van Maria 

Maria heeft mij aangenomen  
Maria de hemelvorstin. 
Ja, ik zal in de hemel wel komen  
indien ik die moeder bemin. 

Refrein:  
Ik ben een kind van Maria, mijn moeder is zij. 
En elke dag zegent zij mij, ja elke dag zegent zij mij. 
Ik ben een kind van Maria, 'k herhaal het blij gezind. 
Ik ben Maria's kind, ja, ik ben Maria’s kind. 

Waar beter zal ik hulp kunnen vragen  
als ik hier gevaren ontmoet. 
Ja, uitkomst zal altijd mij dagen  
die moeder is immers zo goed. 

Refrein 

Nee nooit heb gij iemand verstoten  
die hoopvol tot U was gevlucht. 
Dat blijft mijn vertrouwen vergroten  
zolang ik hier angstvol verzucht. 

Refrein 

 

 

 



 

9. Stil maar, wacht maar 
 
Nu gaan de bloemen nog dood. 
Nu gaat de zon nog onder. 
Nooit gebeurt er een wonder. 
Niemand kan zonder brood. 
 
Refrein:  Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
           de hemel en de aarde. 
                Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
                de hemel en de aarde. 
 
Nu ben je soms nog alleen. 
Nu moet je soms nog huilen. 
En als je weg wilt schuilen 
kun je haast nergens heen. 
Refrein 
 
Daar is geen zon en geen maan. 
Daar zal God ons verlichten. 
Daar zullen alle gezichten 
vol van Zijn heerlijkheid staan. 
Refrein 
 
Zing voor de eeuwige dag. 
Zing voor Zijn komst en zeg Amen. 
Zing voor de Heer die ons samen 
daar al van eeuwigheid zag. 
Refrein 
 
 
 
 



 

10. Herinner  U de namen 
 (melodie Jeruzalem mijn vaderstad) 
 
Herinner U de namen God 
van wie gestorven zijn, 
hun vreugde en hun levenslot, 
hun werken en hun pijn. 
Te midden van de dood zijt Gij 
de hoop, die ons verbindt, 
schenk ons Uw liefde, maak ons vrij, 
want wij zijn toch Uw kind. 
 
De dood die onze weg doorkruist, 
die ons nu van hen scheidt, 
de leegte die in harten huist, 
verdriet, de eenzaamheid. 
Verduisteren het vergezicht 
wijs nieuwe richting aan. 
Laat allen delen in Uw licht, 
geef zin in het bestaan. 
 
De doden heeft U thuis gebracht 
In ’t huis van brood en wijn, 
verdwenen is hun donk’re nacht, 
want er zal vrede zijn. 
Wij hopen en geloven, 
dat Uw liefde overwint; 
wie moe is, wie is afgemat, 
is meer dan ooit Uw kind. 
 
 
 
 



 

11. Vernieuw Gij mij o eeuwig licht 
 
Vernieuw Gij mij o eeuwig licht,  
God, laat mij voor Uw aangezicht 
geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep God een nieuwe geest in mij. 
Een geest van licht, zo klaar als Gij. 
Dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan. 
Dan kan ik veilig verder gaan. 
Tot ik U zie, o eeuwig licht. 
Van aangezicht tot aangezicht. 
 
 
12. Blijf mij nabij 
 
Blijf mij nabij, wanneer het avond is, 
wanneer het licht vergaat in duisternis. 
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet, 
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet. 
 
Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord, 
wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet. 
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet. 
 
Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht, 
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht, 
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet, 
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 
 



 

13. In Diene Haand 
 
Ik bin in Diene Haand o Heer. 
Doe lats mie los, Doe grips mie weer! 
Doe lats mie goan, Doe zets mie stil, 
want àlles geht noar Dienen wil. 
Bin ik é raakt in groten nood 
Doe kaans mie redden van den dood.  
Ik bin in Diene Haand o Heer! 
Doe lats mie los Doe grips mie ok weer! 

 
  

Ik bin in Diene Haand o Heer. 
Doe lats mie los, Doe grips mie weer! 
Harr’ ik gen ongemak verdeend? 
Was al wa’k harr’nich van Die leend? 
‘k Kan zonder Die gin tred vedan; 
Mis ik den pad, wiez’ Doe’n mie an!  
Ik bin in Diene Haand o Heer! 
Doe lats mie los, Doe grips mie ok weer! 

 
  

Ik bin in Diene Haand o Heer. 
Doe lats mie los Doe grips mie weer! 
As Doe an’t eand mie roopen dos, 
griep mie dan vast en loa nig los. 
Maer trek mie op Dien Vaders erf 
zo da’k veur eeuwig nich verderf. 
Ik bin in Diene Haand o Heer! 
Doe lats mie los Doe grips mie ok weer! 
 
 
 



 

14. Heer in de hemel 
 
Heer in de hemel zie ons aan!  
Geef ons Uw Licht op ’t levenspaan. 
Leg toch Uw zegen diep in ’t hart. 
’t Leven o Heer is zo verward. 
  
Refrein:    God in de hemel hoor ons aan. 
                  Geef ons de kracht om door te gaan. 
  
Heer van de schepping zie de mens. 
Die tot U komt en ’t goede wenst. 
Geef hem de rijkdom van Uw macht. 
Geef vrede Heer, die U verwacht. 
Refrein 
  
Heer van de liefde zie ons staan! 
Neem onze dank en lofprijs aan. 
Maak ons Uw lijden tot een deugd. 
Maak heel de aarde vol van vreugd.  
Refrein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. U zij de glorie 
 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daalde d’ engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.  
 
Refrein:  U zij de glorie, opgestane Heer! 
                U zij de victorie, nu en immer meer. 
  
Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind 
en zegt telkenkere: "Christus overwint."  
Refrein 
  
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In Zijn Goddelijk wezen is mijn glorie groot; 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.  
Refrein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16. In Gods hand 
 
Ik droomde eens 
en zie ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen 
want ook de Heer liep aan mijn zij. 
We liepen samen het leven door, 
en lieten in het zand, 
een spoor van stappen; twee aan twee, 
de Heer liep aan mijn hand. 
 
Ik stopte en keek achter mij, 
en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugd, 
van diepe smart en hoop. 
Maar als ik goed het spoor bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan. 
 
Ik zei toen: "Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
op het zwaarste deel van mijn pad." 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
en antwoordde op mijn vragen; 
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen." 
 
 
 
 
 



 

17. De Roos 
 
Men zegt: liefde is een stormvloed 
waarin menigeen verdrinkt. 
Men zegt: liefde is een oorlog 
waardoor je wordt verminkt. 
Men zegt: liefde dat is armoe 
met zorgen en getob. 
Ik zeg: liefde is een bloem 
eens komt ze uit de knop. 
 
Zijn ze groot de moeilijkheden 
een probleem waarmee je loopt. 
Zijn de dingen niet gegaan 
zoals je had gehoopt. 
Zet je open voor degene 
die je hart 't meeste raakt. 
Leer te geven niet te nemen 
dat is wat gelukkig maakt. 
 
Zet je open voor degene 
die je hart 't meeste raakt. 
Leer te geven niet te nemen 
dat is wat gelukkig maakt. 
 
In de winter in de sneeuw ligt 
elk zaadje vaak een poos. 
Maar bedenk: door zonnewarmte 
groeit toch eens de mooiste roos. 
 
 
 
 



 

18. Jezus was een Visser 
 
Jezus was een visser,  
die het water zo vertrouwde,  
dat Hij zomaar over zee liep,  
omdat Hij had leren houden  
van de golven en de branding,  
waarin niemand kan verdrinken. 
 
Hij zei: “Als men blijft geloven,  
kan de zwaarste steen niet zinken”. 
Maar de hemel ging pas open,  
toen Zijn lichaam was gebroken  
en hoe Hij heeft geleden,  
dat weet alleen die Visser aan 't kruis. 
 
En je wilt wel met Hem meegaan,  
samen naar de overkant  
en je moet Hem wel vertrouwen,  
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

19. Dank U voor alle goede zorgen 
(melodie: Dank u voor deze nieuwe morgen) 
 
 
 
Dank U dat ik heb mogen leven,  
dank U dat ik heb mogen zijn,  
dank U dat U mij hebt gegeven: 
liefde, zonneschijn.  
 
Dank U voor alle levensdagen,  
dank U voor alles wat ik kreeg, 
dank U dat U mij steeds blijft dragen, 
dank U dat ik leef.  
 
Dank U voor alle lieve mensen,  
dank U, zo was ik niet alleen;  
dank U, dat liefde kent geen grenzen, 
breekt door alles heen.  
 
Dank U, dat U voor hen wilt zorgen, 
dank U, Uw liefde is zo groot,  
dank U, in U ben ik geborgen,  
ook doorheen de dood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20. Het zijn de kleine dingen 
 
De kleine dingen eren  
en de waarde ervan zien,  
dat is een levenskunst,  
een grote gave bovendien.  
Het geeft je leven kleur  
en brengt de blijdschap in je hart.  
Het houdt je overeind in tijd  
van tegenslag en smart.  
 
Refrein:  
't Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen,  
't zijn de kleine dingen die het doen. (2x) 
 
De eenvoud van je leven maakt  
van elke dag een feest,  
gewoon en zonder klagen,  
ook als 't moeilijk is geweest.  
Je ziet een beetje licht,  
als alles aardedonker lijkt, 
je bent een sterke mens  
die onder lasten niet bezwijkt. Refrein  
 
Genieten van het kleine  
geeft je hele leven glans,  
het geeft je grote wijsheid  
en het houdt je in balans,  
Je ziet de zon verschijnen  
op een onverwacht moment,  
je positieve geest maakt  
dat je steeds blijmoedig bent. Refrein  
 



 

21. We dragen je op handen 
(melodie: Alle menschen werden Brüder) 
 
Mens  we dragen je op handen, nooit vergeten we jouw naam. 
En jouw liefde zal niet stranden, in en door ons verder gaan! 
Door het sterven mag je erven, word je deel van het geheim. 
In de hoge hemel zul je kind van licht en leven zijn. 
 
Mens  we vouwen onze handen, bij het noemen van jouw naam. 
En we danken voor het goede, dat je voor ons hebt gedaan. 
Door het sterven mag je erven, word je deel van het geheim. 
In de hoge hemel zul je, kind van licht en leven zijn. 
 
 
Mens  we strekken onze handen, vol geloof  uit naar elkaar. 
En we bidden hier tezamen: God, maak onze woorden waar! 
Door het sterven mag je erven, word je deel van het geheim. 
In de hoge hemel zul je kind, van licht en leven zijn. 
 
 
22. Ave Maria 
 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus Fructus ventris tui, 
Iesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 
 
 
 



 

23. Dag en nacht Heer 
 
Refrein:  
Dag en nacht, Heer, waakt Gij als een herder over mij. 
Dag en nacht, Heer, veilig kan ik met U zijn.  

 
Als de dag opnieuw begint, waakt Gij als een herder over mij.  
als een Vader voor Zijn kind, veilig kan ik met U zijn. 
 
Refrein  
 
In de avondschemering waakt Gij als een herder over mij,  
ik ben Uw beschermeling, veilig kan ik met U zijn. 
 
Refrein  
 
In het duister van de nacht waakt Gij als een herder over mij.  
Gij mijn toevlucht, steun en kracht, veilig kan ik met U zijn.  
 
Refrein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24. Herinner u de namen 
(melodie: Jeruzalem mijn Vaderstad) 
 
Herinner U de namen God  
van wie gestorven zijn,  
hun vreugde en hun levenslot, 
hun werken en hun pijn.  
Te midden van de dood zijt Gij  
de hoop, die ons verbindt, 
schenk ons Uw liefde, maak ons vrij, 
want wij zijn toch Uw kind.  
 
De dood die onze weg doorkruist,  
die ons nu van hen scheidt,  
de leegte die in harten huist, 
verdriet, de eenzaamheid,  
verduisteren het vergezicht;  
wijs nieuwe richting aan,  
laat allen delen in Uw licht, 
geef zin in het bestaan.  
 
De doden heeft U thuis gebracht  
in 't huis van brood en wijn, 
verdwenen is hun donk’re nacht, 
want er zal vrede zijn.  
Wij hopen en geloven,  
dat Uw liefde overwint; 
wie moe is, wie is afgemat,  
is meer dan ooit Uw kind.  
 
 
 



 

25. Zo vriendelijk en veilig als het licht 

Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om mij heen geslagen. 
Zo is mijn God ik zoek Zijn aangezicht 
ik roep zijn naam bestorm hem met mijn vragen. 
Dat Hij mij maakt dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
Want waar ben ik als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden waart Gij niet bereid 
om, als ik val mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan Uw mens besteden. 
Weest Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft, 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
 
 
 

  
  
 

 
 

 
 


