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KRUISTEKEN EN BEGROETING 1: 
Moge God U nabij zijn in deze moeilijke dagen 
de Vader die achter ons staat, 
de Zoon die met ons gaat, 
de Geest als een mantel om ons heen. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
 
KRUISTEKEN EN BEGROETING 2: 
V. Wij zijn hier allen samengekomen in de naam van de 

Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
A. Amen. 
V. Genade en vrede van God die ons nabij wil zijn. 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft; 
 die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 en nooit laat varen het werk van zijn handen. 
 
 
OPENINGSLIED: 
 
 
WOORD VAN WELKOM: 
 
 
HERINNERINGSKRUISJE: 
Als geloofsgemeenschap hebben wij een kruisje laten maken 
met de naam 
………………………………. 
Wij geven het nu een plaats op het altaar. Dit kruisje zal morgen 
na de uitvaart achter in de kerk worden opgehangen, opdat 
zijn/haar naam verbonden blijft met onze geloofsgemeenschap. 
 
 
OPENINGSGEBED 1: 
Goede God, ons verdriet is groot 
nu wij hier bijeen zijn om ……… te gedenken. 
Wij willen U danken voor al het goede 
dat hij/zij ons bracht en nog brengen zal; 
want wij geloven dat leven sterker is dan de dood 
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en dat het licht de duisternis overwint. 
………. zal blijvend in ons midden zijn. 
Moge ons samenzijn hier en nu ons verdriet draaglijk maken, 
onze pijn om het afscheid verzachten 
en ons geloof in U versterken. 
Amen. 
 
 
OPENINGSGEBED 2: 
Goede God 
verslagen zijn wij hier, op deze avond, in deze kerk, 
rond …………… 
zo plotseling en zo ruw weggenomen uit ons leven. 
Wij begrijpen het niet. 
Wij willen en kunnen het ook niet begrijpen. 
Woorden schieten tekort. 
We weten niet wat we moeten zeggen. 
Wees  …………. en ons nabij. 
Schenk uw licht en uw leven 
aan deze mens omwille van Jezus Christus, 
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
 
 
OPENINGSGEBED 3: 
Laten we stil worden en samen bidden: 
 
In al ons verdriet zijn we hier samen, 
om afscheid te nemen van een mens die ons lief is. 
Dit uur weten wij hem/haar in ons midden. 
Nog volop in onze herinneringen, 
in ons hoofd, in ons hart. 
Geef ons kracht, blijf ons nabij, 
dit uur en in de toekomst. 
Dat vragen wij U, 
uit naam van Jezus, 
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
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OPENINGSGEBED  4: 
V. Op dit uur zoeken wij U, en vragen: 
     wees hier aanwezig, God van mensen, 
     wees licht in onze duisternis 
     en troost in ons verdriet 
     wees ons voelbaar nabij als een mens. 
 
A. Gij alleen God weet hoe wij ons voelen. 
     Zie onze vragende ogen, onze zoekende handen 
     en  hoor hoe wij U roepen, God van leven en dood, 
     God van alle begin en einde, 
     God van vergeving op wie wij hopen. 
 
V.  Aanvaard ons mensen, omwille van Jezus, 
     die ons is voorgegaan in lief en leed, in leven en dood. 
     Hij geeft ons hoop en houdt ons staande in dit uur, 
     nu wij afscheid nemen van……….. 
     Wij bidden U God, met een handvol woorden 
     om zijn/haar thuiskomst bij U, in Uw huis van vrede, 
     waar niet meer wordt geleden, waar geluk wacht, 
     en nieuw leven tot in de eeuwen der eeuwen. 
A. Amen. 
 
 
OPENINGSGEBED 5: 
God, in de stilte van deze avond noemen wij Uw naam. 
U bent hier aanwezig, onzichtbaar, maar o zo nabij. 
U kent ons en weet wat er in ons omgaat. 
Wij gedenken in dit uur een mens van wie we veel 
houden, ……………………. 
die we erg zullen missen, nu en altijd. 
Help ons te geloven dat de dood geen einde is, 
maar het begin van een geluk, 
groter dan onze mooiste droom op aarde. 
 
Het is weleens moeilijk geweest. 
We hebben elkaar niet altijd verstaan. 
Er zijn woorden teveel of niet gezegd. 
Vergeef ons én hem/haar waarin wij tekort schoten. 
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Blijf hen, die verdriet hebben, troostend en sterkend nabij. 
Laat ze Uw zorg ervaren in de trouw van hun vrienden, 
wanneer straks het gewone leven weer verder gaat. Amen. 
 
 
LIED: 
 
 
LICHT 1: 
Licht brengt ons even terug naar hen 
van wie wij afscheid hebben moeten nemen. 
Licht dat ons warmt, ons wil troosten. 
Licht dat zoveel meer is dan een kaars die brandt, 
want Licht kan levens redden, 
is een baken in de storm van het bestaan. 
Licht is de flits, waarin je ziet 
hoe je verder moet in het donker. 
De Paaskaars is ontstoken als een teken van Hem  
die verrezen is. 
Daarom zal deze speciale kaars ter nagedachtenis 
aan …………… door ……….. aan de paaskaars ontstoken 
worden. Deze kaars blijft hier branden tijdens deze avondwake 
en morgen bij de uitvaart. 
 
 
LICHT 2: 
Rondom deze overledene is het licht van Christus ontstoken in 
het geloof dat het licht overwint en dat het leven sterker is dan 
de dood. Toen ...................... ........... jaar geleden gedoopt 
werd, is er een kaars ontstoken, opdat hij/zij licht en warmte zou 
zijn, een vuur, een vonk onder de mensen. 
Het vuur van de paaskaars brandt: het vuur van het eeuwige 
leven, van Christus liefde, die groter is dan de dood.  
 
Het vuur van onze hoop, dat onze overledene …………………. 
voorgoed veilig is bij de Heer. 
Aan dit licht ontsteken wij deze speciale kaars ter 
nagedachtenis aan …………… Deze kaars blijft hier branden 
tijdens deze avondwake en morgen bij de uitvaart. 
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LICHT 3: 
De paaskaars is het symbool van Licht en Verrijzenis. 
Deze dierbare mens was voor u, met wie hij/zij samenleefde, 
een licht in het bestaan. 
Samen bent u door mooie en moeilijke dagen gegaan. 
Samen hebt u duisternis gevonden en licht gezocht. 
De paaskaars is ontstoken als een teken van Hem 
die verrezen is. 
Dat is ons geloof van dit uur, verrijzen met Hem, de eerste van 
de mensen. 
Het licht van de paaskaars, het geloof in de verrezen Christus, 
de herinnering aan Hem is in dit uur voor ons een kracht, een 
troost. 
Daarom zal deze speciale kaars ter nagedachtenis 
aan …………… door ……….. aan de paaskaars ontstoken 
worden. Deze kaars blijft hier branden tijdens deze avondwake 
en morgen bij de uitvaart. 
 
 
MOMENT VAN STILTE …… 
 
 
GELEGENHEID VOOR EEN PERSOONLIJK WOORD, TEKST 
OF GEDICHT: 
 
 

EERSTE LEZING 1: ALLES HEEFT ZIJN UUR 
Vrij naar het boek “Prediker” door Nel van Drie 
 
Geloof mij als ik zeg:  
alles heeft zijn uur en alles onder de hemel zijn tijd. 
Er is een tijd van baren en ook een tijd om te sterven. 
Er is een tijd van planten en daarna van oogsten. 
Er is een tijd van komen en dus ook één van gaan. 
Je ziet het gebeuren en gelukkig maar.. 
dat er een tijd is van huilen, maar ook één van lachen. 
Een tijd van rouwen maar ook van dansen… 
Anders had een mens geen leven. 
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Gelukkig maar dat een mens  
niet in staat is dag en uur te bepalen.   
Dat een mens met al zijn getob en gezwoeg 
niet één uur aan zijn leven kan toevoegen. 
 
Het leven is en blijft een geheim 
en een geheim is van het begin tot het einde, ondoorgrondelijk. 
Het is Gods geheim.                                                  
 
Daarom lééf, leef bij de dag. 
Leef bij de tijd die je krijgt, 
elke dag opnieuw en vertrouw erop 
dat het leven rust in Gods veilige hand. 
 

 
EERSTE LEZING 2: IK LIEP OVER HET STRAND 
Vannacht droomde ik dat ik met God over het strand liep. Tegen 
de lucht tekenden zich taferelen uit mijn leven af. Het viel mij op 
dat bij elk tafereel twee paar voetstappen in het zand stonden, 
het ene paar van mij, het andere paar van God. Toen het laatste 
tafereel van mijn leven oplichtte, keek ik achterom. Het viel mij 
op dat dikwijls op mijn levenspad maar één paar voetstappen te 
zien was, en wel precies op de meest dorre en trieste 
momenten in mijn leven. 
En ik wendde mij tot, God en verweet Hem: “U hebt gezegd dat 
U altijd met mij mee zou lopen. Ik begrijp niet waarom U mij in 
tijden dat ik U het meest nodig had, in de steek hebt gelaten”. 
Toen antwoordde God mij: 
“Mijn dierbaar kind, Ik zou je nooit in de steek laten in tijden van 
lijden en beproeving. Bedenk dat je, daar waar je maar één 
paar voetstappen ziet, door Mij werd gedragen”. 
 
 
EERSTE LEZING 3: PSALM 23  (vrije vertaling) 
Omdat de Heer mijn herder is, mijn hoeder, daarom zal ik nooit 
iets te kort komen. Hij immers zorgt voor een plek om te rusten, 
aan de oevers van zeeën en meren, daar waar stilte is en 
bezinning. Daar leef ik op, daar ontvang ik moed om verder te 
gaan op wegen die ik niet ken. Hij is mijn herder, Hij gaat 
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voorop, zijn naam durf ik te volgen, ongeacht waarheen de weg 
met Hem voert. In zijn nabijheid schrikt de dood mij niet af. Ik 
vertrouw op Hem en waarvoor zou ik dan bang zijn? Hij geeft 
mij een plaats aan zijn tafel en het ongelofelijke wordt waar: Hij 
verzorgt mij van het begin tot het einde. Hij vult mijn beker 
telkens tot aan de rand. Hij is mijn herder, geluk en bijstand 
omringen mij al mijn dagen. En mocht ik ooit de weg kwijt 
raken, Hij blijft mij behoeden, altijd. Omdat de Heer mijn herder 
is, mijn hoeder, daarom zal ik nooit iets tekort komen. 
 
 

EERSTE LEZING 4:  EEN STERKE VROUW  
Vrij naar het boek “Spreuken”,  door Nel van Drie 
 
Dag en nacht waakt zij, haar handen kennen geen rust. 
Haar ogen gaan rond en zien wat gezien moet worden. 
Haar oren zijn gespitst en horen wat gehoord moet worden. 
En ook wat niet gezegd wordt, wordt door haar verstaan. 
Haar geest is wijs, is niet afhankelijk en toch weet zij zich te 
schikken. 
Alles naar zijn tijd. 
Zorgen is de mantel, waarmee zij gekleed gaat. 
Nooit is zij te moe om er te zijn, voor wie haar nodig hebben. 
Een sterke vrouw is een zegen voor hen die haar vinden. 
Een sterke vrouw, gezegend zij die haar mogen kennen. 
Een sterke vrouw, wie zal haar doorgronden? 
De levende God, haar Schepper, uit Wie zij geboren is. 
 
 
 
EERSTE LEZING 5: 
Uit de brief van Paulus aan de christenen van Tessalonica  (4, 
13-14.17b-18) 
 
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 
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Hem meevoeren. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de 
Heer. Troost elkander dan met deze woorden. 
 
 
LIED: 
  
 
EVANGELIE 1: 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Mattheus  (13, 3-9.19-23) 
 
In die tijd vertelde Jezus de volgende gelijkenis: ‘Een zaaier 
ging uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte langs de 
weg. Er kwamen vogels die dat zaad opaten. Een ander 
gedeelte viel op de rotsgrond. Daar lag weinig aarde. Het zaad 
kwam snel op, want de grond was niet diep. Maar toen de zon 
was opgekomen, verschroeide het jonge groen en omdat het 
geen wortels had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de 
distels. De distels schoten op en verstikten het zaad. De rest 
van het zaad viel in goede grond en zette vrucht: een deel 
bracht honderdmaal zoveel op, een ander deel zestig en weer 
een ander deel dertigmaal. Wie oren heeft, moet ook luisteren!' 
Luister nu goed naar wat de gelijkenis van de zaaier betekent. 
Ieder die de boodschap over het koninkrijk hoort, maar niet 
begrijpt, lijkt op het zaad dat langs de weg viel. De duivel komt 
en neemt weg wat in het hart van die man is uitgezaaid. Het 
zaad dat op de rotsgrond terecht kwam, slaat op iemand die de 
boodschap blij aanneemt zodra hij die hoort. Maar het zit niet 
diep bij hem; het is een man zonder volharding. Wordt hij 
verdrukt en vervolgd om zijn geloof in de boodschap, dan geeft 
hij het meteen op. Het zaad dat tussen de distels terecht kwam, 
stelt degene voor die de boodschap hoort; maar materiële 
zorgen en de valse schittering van de rijkdom verstikken de 
boodschap, en ze draagt geen vrucht. Maar het zaad dat in 
goede grond viel, zijn degenen die de boodschap horen en 
begrijpen. Zij dragen vrucht, sommigen honderd, anderen zestig 
en weer anderen dertig maal zoveel. 
 
 



 

9 

 

EVANGELIE 2: 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus  (16, 1-8) 
 
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Maria, 
de moeder van Jakobus, en Salome balsem om daarmee het 
lichaam van Jezus te zalven. Heel vroeg op de eerste dag van 
de week, toen de zon opkwam, gingen ze op weg naar het graf. 
Ze zeiden al tegen elkaar: 'Wie zal de steen voor de ingang van 
het graf voor ons wegrollen?' Het was namelijk een heel grote. 
Maar toen ze keken, ontdekten ze dat de steen was weggerold. 
Ze gingen de grafkamer binnen en zagen rechts een jongeman 
zitten die in het wit gekleed was. Ze raakten helemaal van 
streek, maar hij zei tegen hen: 'Wees maar niet bang! U zoekt 
Jezus van Nazaret, de gekruisigde. Hij is hier niet, Hij is door 
God opgewekt! Kijk, dit is de plaats waar ze Hem hadden 
neergelegd. Maar ga nu en vertel aan de leerlingen, ook aan 
Petrus: Hij gaat vóór u uit naar Galilea. Daar zult u Hem zien, 
juist zoals Hij u gezegd heeft.' Ze gingen de grafkamer uit en 
vluchtten weg, want angst en ontsteltenis hadden zich van hen 
meester gemaakt. En ze zeiden er niemand iets van, want ze 
waren bang. 
 
 
EVANGELIE 3: 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas  (24, 13-35) vrije vertaling 
 
In die tijd waren er twee vrienden van Jezus op weg van 
Jeruzalem naar Emmaus. Hun illusie was de bodem 
ingeslagen. Jezus’ dood had hen ontmoedigd. Somber, 
moedeloos en zonder zin liepen ze verder, onder het leven 
gebukt. Toen kwam er plotseling een vreemdeling bij hen lopen. 
Hij zei: Wat treuren jullie toch? Is er dan geen hoop meer? Eén 
van de vrienden antwoordde toen: Weet je dan niet dat de dood 
het einde is van alles? De man op wie wij hadden gebouwd, is 
gestorven. Och, arme mensen, zei de vreemdeling, straalt er 
dan geen enkel licht in deze nacht? Zie je dan niet dat dit een 
nieuw begin is? En Hij begon uitvoerig verhalen te vertellen. In 
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het dorp aan gekomen ging de vreemdeling met de twee een 
huis binnen, want het werd al donker. Daar brak Hij het brood 
met hen. En bij het breken van het brood herkenden zij Hem, 
hun gestorven vriend Jezus van Nazareth. En vanaf dat 
moment blijft Hij leven, telkens als mensen verhalen over Hem 
vertellen en in zijn Naam samen komen om het brood met 
elkaar te breken.  
 
 
EVANGELIE 4: 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
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 heen ga en ook de 
weg daarheen is u bekend. Thomas zei tot Hem: Heer, wij 
weten niet waar Gij heen gaat: 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. 
 
 
EVANGELIE 5: 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes  (15, 12-17) 
 
Op de avond voor zijn dood zei Jezus tot zijn vrienden: Dit is 
mijn grootste wens: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die 
Ik jullie heb gegeven. De grootste liefde die iemand aan zijn 
vrienden kan laten zien, is wanneer hij zijn leven voor hen over 
heeft. Jullie zijn mijn vrienden, maar dan vraag Ik je ook dat 
proberen te doen wat Ik jullie heb voorgeleefd. Voor mij zijn 
jullie geen knechten, want een knecht weet niet wat zijn 
meester doet. Jullie zijn mijn vrienden, omdat Ik jullie alles heb 
verteld wat Ik van mijn Vader heb meegekregen. Jullie hebben 
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Mij niet uitgekozen, maar Ik heb jullie uitgekozen en Ik vraag 
jullie op weg te gaan en vruchten te dragen die blijvend zijn. Ik  
stuur jullie het leven in met de boodschap: Heb elkaar lief.  
 
KAARSENCEREMONIE EN LIED 
 
 
INSCHRIJVEN VAN DE NAAM 1 
Bij de doop kreeg …........... van zijn/haar ouders de namen  
……………………………………. 
Daarmee werd hij/zij vanaf de geboorte opgenomen in de 
traditie van de Rooms Katholieke kerk. 
Wij geven de namen terug aan God, 
begin en einde van alle leven. 
Niets is zo dierbaar, zo eigen, dan jouw  eigen naam. 
Je naam geeft je een plek in het leven, 
verbindt je met mensen. 
Hoe vaak is de naam van …......................... niet uitgesproken 
door familie, vrienden, kennissen, buren en door anderen die 
nauw bij hem/haar waren betrokken. 
Dat waren steeds kostbare momenten van elkaar begroeten,  
van er zijn voor elkaar in het leven. 
 
Nu schrijven we zijn/haar naam voorgoed in dit boek, 
het Boek van het Nieuwe Leven, om daarmee te getuigen, 
dat …........... voor altijd in onze herinnering blijft. 
 
INSCHRIJVEN VAN DE NAAM 2: 
Aan ieder mens geven wij een naam. 
Bij de doop wordt die naam uitgesproken 
te midden van de gelovige gemeenschap. 
Het noemen van de naam van deze overledene: ……………… 
roept dierbare herinneringen op aan menselijk samenzijn: 
aan het leven dat wij met hem/haar mochten delen. 
In zijn/haar naam klinkt zijn/haar leven, 
zijn/haar liefde voor ons mensen. 
Wij willen daarom die naam niet vergeten, 
maar bewaren in het midden 
van deze geloofsgemeenschap als een dankbare herinnering. 
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INSCHRIJVEN VAN DE NAAM 3: 
Wij gaan nu de naam van ......................... schrijven in het boek 
van het nieuwe Leven.  
Toen hij/zij gedoopt werd, is zijn/haar naam geschreven in het 
boek van het Leven, van de kerk.  
Nu hij/zij gestorven is en wij geloven, dat hij/zij toegang heeft 
gekregen tot het nieuwe bestaan, schrijven wij opnieuw de 
naam in het boek van het nieuwe Leven. 
De naam van ............................ , die God geschreven heeft in 
de palm van Zijn hand. 
 
 
INSCHRIJVEN VAN DE NAAM 4: 
Jouw naam: op handen gedragen. 
Jouw naam: met jouw leven verweven. 
Jouw naam: in ons geheugen gegrift. 
Het is de voornaam die jouw ouders je hebben gegeven. 
Het is de achternaam die zegt: jij maakt deel uit van onze 
familie. 
Jij maakt deel uit van ons leven. 
Jouw naam verbindt je aan je ouders, voorouders en familie. 
Het is onze naam die vertelt wie wij zijn als mens, als unieke 
persoonlijkheid. 
De naam waarmee we gekend zijn tijdens ons leven 
en waarmee we gekend zijn bij God. 
De naam die geschreven staat in Gods hand, 
in het boek van het Leven. 
Daarom schrijven we zijn/haar naam in het boek van het nieuwe 
Leven, in het geloof dat God ook deze mens 
   ……………………. 
liefdevol opneemt in Zijn huis van eeuwig licht en vrede. 
 

 
NA HET INSCHRIJVEN VAN DE NAAM: 
geven wij elkaar een moment van stilte 
om te overdenken wie zij/hij voor ons was 
en wat hij/zij voor ons betekend heeft. 
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OF LIED: JOUW NAAM: (melodie: niemand leeft voor zichzelf) 
Jouw naam blijft in ons hart. 
Jouw naam leeft bij ons voort, 
van leven en sterven kent God het geheim. 
En Hij bewaart ons voorgoed. 
 

 

GELOOFSBELIJDENIS 1: 
U wordt verzocht te gaan staan, voor zover mogelijk. 
 
Ik geloof in God de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde 
en in Jezus Christus zijn enige zoon onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven. 
Die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden. 
Die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. 
Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, 
de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. 
Amen. 
 
 
GELOOFSBELIJDENIS 2: 
U wordt verzocht te gaan staan, voor zover mogelijk. 
 
V. Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

 Schepper van hemel en aarde. 
A.     Ik geloof dat God bij mij is, 

 dat Hij mij nooit alleen laat, 
 dat Hij van mij houdt, 
 dat Hij mijn Vader wil zijn. 
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V.  Ik geloof in Jezus Christus, 
 Gods eniggeboren Zoon, onze Heer, 
 die gestorven en begraven is, 
 die uit de dood is opgestaan, 
 die leeft aan Gods rechterhand. 

A.   Ik geloof dat Jezus bij mij is, 
 dat Hij mij de weg wijst naar God, 
 dat Hij mij vraagt te loven zoals Hij, 
 dat Hij mij vormt tot kind van zijn Vader. 

V.  Ik geloof in de heilige Geest, 
 de heilige katholieke Kerk, 
 de gemeenschap van de heiligen 
 de vergeving van de zonden 
 de verrijzenis van het lichaam 
 en het eeuwig leven. 

A.     Ik geloof dat de kracht van Gods Geest in mij is, 
 dat Hij een vuur is in mijn leven, 
 dat Hij mij bezielt tot liefde in de wereld, 
 dat Hij in mij bidt tot God, mijn Vader. Amen 

 
 
COLLECTE EN LIED: 
 
VOORBEDEN: 
Na elke voorbede: 
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
 
ONZE VADER/WEES GEGROET: 
Goede en betrouwbare God, 
in dit ogenblik van stilte en gedenken, 
richten wij onze woorden tot U: 
onherroepelijk is dit moment 
en toch vragen wij om de moed,  
………………………in Uw handen te leggen, 
om de kracht, de innerlijke sterkte, 
om onze weg te kunnen vervolgen. 
Wij richten ons tot U met de woorden die  
Jezus zelf ons geleerd heeft. 
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ONZE VADER: 
Onze Vader die in de hemel zijt 
uw naam worde geheiligd 
uw rijk kome 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. Amen. 
 
 
WEES GEGROET: 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
de Heer is met u; 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 
 
V. Heer, geef hem/haar de eeuwige rust. 
A. En het eeuwige licht verlichte hem/haar. 
V. Dat hij/zij moge rusten in vrede. 
A. Amen. 
 
 
AVONDGEBED 1: 
God, het is onze diepste wens 
de band te bewaren met ………… 
Daarom zijn wij hier samengekomen, 
hebben wij gebeden en geluisterd naar Uw woord. 
Heer, de naam van elke mens 
staat gegrift in Uw hand. 
Wij vertrouwen U deze dierbare overledene toe. 
Help ons geloven dat wij over de dood heen 
in liefde met elkaar verbonden blijven, 
door Jezus Christus, Uw Zoon, 
die Gij uit de dood hebt opgewekt. Amen. 

 

16 

 

AVONDGEBED 2: 
God, die ons kent.  
Gij die weet waar wij gaan of staan. 
Gij die ons verdriet kent, 
de pijn van ons hart. 
Wees ons nabij. 
Wees de familie van .........................................................  
en ons nabij: 
in de hartelijkheid van mensen, 
in de liefde van vrienden, 
in de liefde van mensen die verstaan. 
Bij wie we mogen zijn wie we zijn, 
klein, verdrietig, zoekend naar troost. 
 
Schenk ons uw troost, 
uw warmte, uw steun, uw kracht en uw licht. Amen. 
 

 

AVONDGEBED 3: 
Hoe hebben we er tegenop gezien 
om hier samen te zijn. 
Maar de liefde die tussen ons voelbaar is als een warme band, 
helpt ons deze nacht te doorstaan. 
Mogen we moed en kracht putten uit dit samenzijn, 
wetend dat we niet alleen zijn, 
dat God bij ons is, 
ook in de mensen om ons heen. 
Wij vragen U: 
schenk ons uw troost, 
uw warmte, uw steun, uw kracht en uw licht. Amen. 
 

 

MEDEDELINGEN: 
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SLOTWOORD EN ZEGENWENS 1: 
V. Wij hebben ons in deze dienst verbonden gevoeld 

met …………… en met al degenen die hem/haar 
dierbaar waren. 
Het was goed de moeilijke gang van morgen hier voor te 
bereiden, er naar toe te leven,  
woorden te horen waarin het licht doorbreekt en 
verbonden te zijn met de God van leven en dood, 
van tijd en eeuwigheid. 
Laten we daarom heengaan in vrede, 
want …………… die wij morgen uit handen geven, 
leggen wij in de handen van de Levende God. 

A.      Goede God, 
neem hem/haar op in een nieuw bestaan bij U. 
Droog de tranen van hen die hem/haar dierbaar waren 
en geef ons Uw troost en warmte wanneer wij ons 
verdrietig voelen. 

V. De Heer schenke ons daartoe zijn kracht en zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot het eeuwige leven. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

A.      Amen. 
 
 
SLOTWOORD EN ZEGENWENS 2: 
God, het was goed zo bij elkaar te zijn. 
Nu gaan we de laatste avond in voor het definitieve afscheid. 
Voor we ………………….. echt uit handen moeten geven. 
Wij bidden U: blijf ons nabij. 
Maak ons allen sterk om de moeilijke gang van morgen te 
maken. Droog de tranen van hen die hem/haar dierbaar waren 
en geef ons Uw troost en warmte wanneer wij ons verdrietig 
voelen. Geef ons Uw zegen voor nu en voor de toekomst. 
Dat vragen wij U in de naam van de Vader, 
de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
 
SLOTLIED: 
 

 

18 

 

LIEDEREN GEMENGD KOOR EN CLAVIS: 

 
1. OVER DE HORIZON    
Mensen wachten vol hoop,   
ergens over de horizon.     
Mensen vragen waarom,   
ergens over de horizon. 
Overal om ons heen, 
heel de wereld rond, 
van alle rassen en kleuren 
kan het wonder gebeuren 
als de boodschap komt. 
Mensen willen verstaan, 
ergens over de horizon. 
 
Mensen zien naar ons uit, 
ergens over de horizon. 
Mensen weten geen weg, 
ergens over de horizon. 
Lange moeizame tijd 
en van dag tot dag 
vragen zij adem en gloed 
vragen zij vreugde en moed 
zodat het komen mag... 
Mensen hebben een naam, 
ergens over de horizon. 
 
Mensen gaan hier vandaan, 
ergens over de horizon. 
Om andere wegen te gaan, 
ergens over de horizon. 
Mensen gaan naar elkaar 
om een licht te zijn 
om met hun woorden van troost 
en met hun handen vol brood 
zo goed als God te zijn. 
Mensen gaan weer op reis, 
ergens over de horizon. 



 

19 

 

2. LICHT IN DE STILLE MORGEN    
 
Vaak gaan wij met de ogen dicht, 
zien geen schaduw van uw licht. 
Uitgestrooid  door U  
in wonderen hier en nu. 
 
Vaak gaan wij onze oren doof 
voor de schepping die U looft. 
Ongehoord gaan wij zo blindelings  
Jou voorbij. 
 
 Geef ons doof en blind 
 weer ogen van een kind; 
 dat ons de oren opengaan 
 leer ons zienderogen horen. 
 
Vogels die aan het zingen slaan, 
boom die weer in bloei komt staan. 
Zee, die danst en zingt 
op 't ritme van storm en wind. 
 
 In 't kloppen van mijn hart 
 heb jij de hand gehad, 
 mijn adem ben jij dag en nacht 
 en licht in de stille morgen. 
 
 
3. ALS ALLES DUISTER IS 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft.  2x 
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4. JERUSALAÏM     
     
Er is een stad voor vriend en vreemde, 
diep in een bloemendal. 
Er is een mens die roept om vrede, 
die mens roept overal: 
 
 Jerusalaïm, stad van God, 
 wees voor de mensen een veilig huis. 
 Jerusalaïm, stad van vrede, 
 breng ons weer thuis. 
 
Er is een huis om in te wonen, 
voorbij het dodendal. 
Er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal: 
 
 Jerusalaïm, stad van God 
 
Er is een tafel om te eten, 
voorbij het niemandsdal. 
Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal: 
 
 Jerusalaïm, stad van God 
 
Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen, 
daar hoor je overal: 
 
 Jerusalaïm, stad van God 
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5.  AVÉ MARIA (HAAGH) 
  
Avé Maria 3x, gratia plena 
Dominus tecum  
benedicta tu in mulieribus 
et benedictus 
fructus ventris tui, fructus ventris tui, Jezus. 
  
Sancta Maria, Sancta Maria 
mater Dei 
ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis peccatoribus 
nunc et in hora mortis nostre, nunc et in hora mortis nostre 
Amen, Amen. 
 

 
 
6.  AS I KNEEL BEFORE YOU 
 
As I kneel before you 
as I bow my head in pray’r 
take this day, make it yours 
and fill me with your love. 
 
Refrein: 
Ave maria, gratia plena 
Dominus tecum, benedicta tu. 
 
All I have I give you 
ev’ry dream and wish are yours. 
Mother of Christ, Mother of mine 
present them to my Lord. 
 
As I kneel before you 
and I see your smiling face 
every thought, every word 
is lost in your embrace. 
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LIEDEREN CLAVIS 

 
 
7. KOMT VRIENDEN NEEMT MIJN HAND  
     
 
 Komt vrienden neemt mijn hand 
 trekt met mij naar het nieuwe land 
 naar het land waar mijn Vader leeft  
 die aan mens en wereld het leven geeft. 
 
Ik ben gegaan een lange reis 
de wereld zei: Hij is niet wijs 
hij laat zijn volk en land alleen 
hij gaat en weet niet eens waarheen. 
 
 Komt vrienden neemt mijn hand 
 
Mijn Vader gaf mij levend brood 
behoedde mij voor ied're nood 
ik ben gegaan de nieuwe weg 
zoals mijn Vader had gezegd. 
 
 Komt vrienden neemt mijn hand 
 
Mijn God heeft mij een land beloofd 
ik heb Zijn woorden wel geloofd 
ik ben de nieuwe weg gegaan 
gauw kom ik bij mijn Vader aan. 
 
 Komt vrienden neemt mijn hand 
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8. DE RIVIER  
 
Al mijn zonden al mijn zorgen 

neem ik mee naar de rivier 
Heer vergeef mij en genees mij 
Vader kom, ontmoet mij hier 
                                               
Want dit water brengt nieuw leven 

en verfrist mij elke dag 

‘t is een stroom van Uw genade 

waar ‘k U steeds ontmoeten mag 

  

O Heer Jezus neem mijn leven 

ik leg alles voor U neer 
Leid mij steeds weer naar het water 
‘k wil U daar ontmoeten Heer 

  

Kom ontvang een heel nieuw leven 

kom en stap in de rivier 
Jezus roept je, Hij verwacht je 

en Hij zegt: ontmoet mij hier 

  

O Heer Jezus neem mijn leven 

ik leg alles voor U neer 
Leid mij steeds weer naar het water 
‘k wil U daar ontmoeten Heer 
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9. HOOR ZIJN WOORDEN    
     
Ieder die op aarde leeft, 
wacht op een verlossend woord; 
alle mensen hebben vragen 
zoeken naar een die hen hoort, 
God de Heer heeft zich ontfermd 
en zijn trouw aan ons getoond, 
want het Woord werd Vlees  
en 't heeft bij ons gewoond. 
 
 Hoor zijn woorden, luister naar zijn stem. 
 Zie zijn werken, richt uw oog op Hem, 
 want Hij is het leven en de weg naar God. 
 Luister naar zijn woorden, hoor naar zijn gebod. 
 
Jezus was een mens als wij, 
kende vreugde en verdriet; 
werd in alles ons gelijk, 
maar kwaad en zonde deed hij niet. 
Gaf aan ons een nieuw gebod,  
toen men hem aan 't kruis verhief: 
Eert God boven alles, heb de mensen lief. 
 
 Hoor zijn woorden, luister naar zijn stem. 
 
Door de Geest die Hij ons gaf, 
leeft Hij in de wereld voort;  
al wie naar Hem luisteren willen, 
mogen leven naar zijn woord. 
Vinden antwoord op hun vraag 
in wat Hij ons heeft beloofd: 
Kind van God wordt ieder, die in Mij gelooft. 
 
 Hoor zijn woorden, luister naar zijn stem. 
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10. ‘K BEN OP REIS 
 
'K ben op reis al weet ik niet waarheen. 
Maar ergens staat geschreven, dat ik deze weg moet gaan; 
en al aarzel ik soms even langs die eindeloze baan, 
toch weet ik, iemand ging me voor  
en daarom ga ik door. 
 
Ik heb geen geld, geen kaart en geen kompas, 
maar ik zie de tekens en die zeggen mij genoeg. 
En al geeft er niemand antwoord op de dingen die ik vroeg, 
toch weet ik, aan het einde vind ik gehoor 
en daarom ga ik door. 
 
 Ik ben een vogel die zijn vleugels spreidt, 
 zo wil ik vliegen alsmaar verder dan de zon. 
 Ik ben een paard dat zonder teugels rijdt, 
 maar er is iemand die mij leidt en hij zegt: kom. 
 
Ik ben op reis, al weet ik niet waarom, 
maar ik luister naar de stilte en die zegt mij om te gaan. 
En al verlaat ik al m'n vrienden, moet ik overal vandaan, 
toch weet ik, er is geen ander spoor 
en daarom ga ik door.  
 
 
11. WAT IS DE MENS, WAT ZIJN DE DAGEN   
 
Wat is de mens, wat zijn de dagen, 
die aan de mens gegeven zijn: 
wankel geluk, winnen en wagen, 
nieuwe geluiden oude pijn. 
Gras dat vergaat, niet minder niet meer, 
bedacht zijn op de dood in keer en tegenkeer. 
 
 God, geef de mens woorden van waarde. 
 Niet van het brood alleen leeft hij. 
 God, geef de mens leven op aarde, 
 spreek hem van dode wetten vrij; Kyrie eleison. 
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12. LET NIET OP ONZE WOORDEN 
 
Let niet op onze woorden maar luister naar ons hart dat om 
vrede vraagt. 
 
 
 
13. WANT JE HEBT EEN DROOM   
     
Soms ben je alleen en een beetje bang misschien, 
verlies je de moed, ga je alles donker zien. 
O ja je probeert; maar ziet het de mist ingaan, 
en dan, dan komt het erop aan. 
 
 Want je hebt een droom dat alles anders kan, 
 dat niets je tegenhoudt, je weet het komt ervan.  
 Ja, je hebt een droom die altijd sterker is 
 dan alle duisternis. Ja je hebt een droom. 
 
En kijk om je heen, in je eigen buurt misschien. 
Je ziet er zoveel die 't eig'lijk ook niet zien. 
Ze staren zich blind op wat er is mis gegaan    
en dan, dan komt het erop aan. 
  
 Want je hebt een droom dat alles anders kan, 
 
En wat kun je doen is het niet teveel misschien, 
wat ziet het eruit het is niet om aan te zien, 
de wereld is ziek, hoe kan het ooit beter gaan? 
Dus toch, dus komt het erop aan. 
 
 Want je hebt een droom dat alles anders kan, 
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14. LEVEN TUSSENBEIDE  
 
Nee, zwijg niet over lijden, 
we staan er middenin. 
Wat geeft het leven zin? 
Ons geluk duurt altijd even. 
 
Gaat het goed vandaag, 
loopt morgen alles mis. 
Samen met het licht  
verschijnt de duisternis, 
samen met de dood het leven. 
Samen met de dood het leven. 
 
Zo was het in de schepping 
- we staan er middenin -  
toen God in het begin licht 
en sterren riep als vonken. 
 
In de schemer werd 
een scheiding aangebracht. 
Samen met de dag  
kwam ook de eerste nacht. 
 
Het werd licht want het werd donker. 
Het werd licht want het werd donker. 
 
Nee, schrik niet van het lijden, 
we staan er middenin. 
Ontken het evenmin.  
Goed is niet van kwaad te scheiden. 
 
Midden in de nacht  
begint het nieuwe licht. 
Zin en onzin zijn  
elkaar tot evenwicht. 
Mensen leven tussenbeide. 
Mensen leven tussenbeide. 
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15. KOMT ER, GOD, EEN NIEUWE MORGEN? 
 
Stil is de straat overal  
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene,  
stil is de straat overal. 
 
Komt er, God, een nieuwe morgen  
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen?  
God, kom gauw. 
 
Niemand een brood in de hand 
mensen die enkel maar vragen 
brood voor hun knagende magen 
niemand een brood in de hand. 
 
 Komt er, God, een nieuwe…….. 
 
Nergens meer feest in de stad 
mensen die overal schuilen 
en om hun kinderen huilen 
nergens een feest in de stad. 
 
 Komt er, God, een nieuwe …….. 
 
Niemand een lach om de mond 
mensen met angst om de lippen 
overal ogen die schrikken –  
niemand een lach om de mond. 
 
 Komt er, God, een nieuwe…….. 
 
Stil is de stad overal 
mensen in huizen verdwenen 
even een luide sirene 
stil is de stad overal. 
 
 Komt er, God, een nieuwe…….... 
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16. OM AANWEZIGHEID 
 
Een vraag, een gebed om aan aanwezigheid  
alsof Jij ooit afwezig bent.  
Een vraag, een gebed uit de zekerheid  
dat Jij hier al aanwezig bent 
zoals altijd op dit moment. 
Een vraag, een gebed om aanwezigheid  
alsof Jij ooit afwezig bent. 
Een vraag, een gebed uit de zekerheid  
dat Jij hier al aanwezig bent 
zoals altijd op dit moment. 
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LIEDEREN GEMENGD KOOR 

 
 
17. 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 Zoon besteden. 
Weest Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
 
18. WIE IN DE SCHADUW GODS MAG WONEN 
 
Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hij zal niet sterven in de dood. 
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen 
vindt eenmaal vrede als zijn brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om hem heen als vriend, 
en Hij verlost hem van het kwade, 
opdat hij eens geluk zal zien. 
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Engelen zendt Hij alle dagen 
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 
 
Hem zal de nacht niet overvallen 
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen 
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen 
die leeft door alle tranen heen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om zijn tranen heen. 
 
 
 
19. BLIJF MIJ NABIJ 
 
Blijf mij nabij, wanneer het avond is, 
wanneer het licht vergaat in duisternis. 
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet 
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet. 
 
Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord, 
wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet. 
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet. 
 
Wanneer Uw  licht mij voorgaat in de nacht, 
wanneer ik hoor, dat U mij thuis verwacht. 
Dan weet ik Heer, dat U mijn zwakheid ziet, 
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 
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20. IK ZIE EEN POORT WIJD OPEN STAAN 
 
Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt 
stromen, 
Van ’t kruis waar ‘k vrijlijk heen mag gaan,  
om vrede te bekomen. 
 

Genade Gods zo rijk en vrij, die poort staat open, ook 
voor mij. 
Voor mij (4x)  staat open ook voor mij. 

 
Die open poort laat d’ingang vrij, aan wie komt binnen vlieden. 
Aan rijk en arm, aan U en mij, komt Jezus vrede bieden. 
 
 Genade Gods zo rijk en vrij……… 
 
Die open poort leidt tot Gods troon, gaat door, laat niets U 
hinderen. 
Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,  
die God biedt aan zijn kinderen. 
 
 Genade Gods zo rijk en vrij……… 
 
In ’t hemelrijk, voor Jezus troon, daar leidt het kruis tot zegen. 
Daar dragen wij voor kruis een kroon,  
door Jezus bloed verkregen. 
 
 Genade Gods zo rijk en vrij……… 
 
 
21. HEER IN DE HEMEL 
 
Heer in de hemel zie ons aan, 
geef ons Uw licht op ’t levens paân. 
Leg toch Uw zegen diep in ’t hart, 
’t leven o Heer is zo verward. 
 

God in de hemel, hoor ons aan, 
geef ons de kracht om door te gaan. 
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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 
 
 God in de hemel, hoor ons aan………….. 
 
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. 
 
 God in de hemel, hoor ons aan………….. 
 
 

 

22. DAG EN NACHT HEER 
 

Dag en nacht Heer, 
waakt Gij als ’n herder over mij. 
Dag en nacht Heer, 
veilig kan ik met U zijn. 

 
In de avondschemering 
waakt Gij als ’n herder over mij. 
Ik ben uw beschermeling, 
veilig kan ik met U zijn. 
 
 Dag en nacht Heer…….. 
 
In het duister van de nacht, 
waakt Gij als ’n herder over mij. 
Gij mijn toevlucht, steun en kracht, 
veilig kan ik met U zijn. 
 
 Dag en nacht Heer…….. 
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23. DE STEPPE ZAL BLOEIEN 
 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht, 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
 
De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op,  
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open  
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen . 
En wij zullen opstaan, 
en lachen en juichen en leven. 
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24. JERUZALEM, MIJN VADERSTAD 
 
Jeruzalem, mijn vaderstad 
mijn moederhuis, wanneer 
zal ik u zien zoals gij zijt: 
de bruid van onze Heer. 
Daar is geen pijn en geen verdriet, 
geen afgunst en geen nijd. 
En angst en armoe zijn er niet, 
maar altijd vrolijkheid. 
 
God geve mij, Jeruzalem 
dat ik eens op een dag 
een pelgrim aan uw poorten ben 
en dat ik binnen mag. 
De negers met hun loftrompet, 
de joden met hun ster. 
De laatste is de eerste hier, 
al kwam hij ook van ver. 
 
Van alle kanten komen zij 
de lange lanen door. 
Het is een eindeloze rij, 
de kinderen gaan voor. 
Jeruzalem, mijn vaderstad, 
mijn moederhuis, wanneer 
zal ik u zien zoals gij zijt: 
de bruid van onze Heer. 
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25. IK ZAL ER ZIJN 
 
Als je eenzaam bent of in het duister, 
denk dan aan mij en roep mijn naam. 
Als geen mens je kent of niemand luistert, 
zelfs als je fluistert, zal Ik je stem verstaan. 
 
Als een vriend wil Ik je dragen  
alle dagen, Ik zal er zijn. 
Als een ster in donk’re nachten 
zal Ik wachten, Ik zal er zijn. 
 
Drukt de hele wereld op je schouders  
en spoken zorgen door je hoofd. 
Er is iemand die je kunt vertrouwen, 
die van je houdt en die echt in jou gelooft. 
 
Als een vriend wil Ik je dragen, 
alle dagen, Ik zal er zijn. 
Als een ster in donk’re nachten, 
zal Ik wachten, Ik zal er zijn. 
 
Wees niet bang voor de stilte om je heen. 
Wees niet bang want Ik laat je nooit alleen. 
 
Als een vriend wil Ik je dragen  
alle dagen, Ik zal er zijn. 
Als een ster in donk’re nachten 
zal Ik wachten, Ik zal er zijn. 
Alle dagen, Ik zal er zijn, Ik zal er zijn. 
 
 
 
26. NADER MIJN GOD BIJ U 
 
Uw licht verschijnt ons God, zo wonderbaar. 
Bij ’t breken van het brood met en voor elkaar. 
Donkere nacht verdwijnt, de nieuwe dag breekt aan. 
Laat ons nu hand in hand voor Uw aanschijn staan. 
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Wonder van God met ons, hoor onze bee. 
Maak ons toch één, o Heer, mensen in vree. 
Doe wat ondenkbaar is, laat ons elkaar verstaan 
en in Uw kracht, o God, moedig verder gaan. 
 
Eens zal Uw komst, o God, blijvende zijn. 
Dan zullen wij tesaam altijd met U zijn. 
Dood en verrijzenis brengen ons aan de dis. 
Van ’t eeuwig Vaderhuis, God breng allen thuis. 

 
 
27.  IN DIENE HAAND 
 
Ik bin in Diene haand, o Heer 
Doe löts mie los, Doe grips mie wier. 
Doe löts mie goan. Doe zets mie stil 
want alles geet noar Dienen wil. 
Ik bin in Diene haand, o Heer 
Doe holds mie vast en Doe leids mie altied wier. 
 
Ik bin in Diene haand o Heer 
Doe löts mie los Doe grips mie wier. 
Har ik gen ongemak verdeend, 
was al wa’k har nig van Die leend? 
Kan zonder Die gen’ tred verdan 
mis ik den weg dan wis Doe um mie weer an 
 
Ik bin in Diene haand o Heer 
Doe löts mie los Doe grips mie wier. 
As Doe an’t ean’ mie roopen mos, 
griep mie dan vast en loat nich los, 
mer trek mie op Dien Vaders erf. 
zo da’k geröst bin en eeuwig nich verderf. 
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28. IK ZOEK EEN LAND 
 
Ik zoek een land waar vrede is. 
Waar haat en nijd verdwenen is, 
en waar de mensen hand in hand 
tesamen leven in dit land. 
 
Ik zoek een stad waar vrede is. 
Waar eenzaamheid te dragen is, 
en waar de mensen zorgen dat 
er niemand doodloopt in die stad. 
 
Ik zoek een huis waar vrede is. 
Waar liefde ons tot woning is, 
en waar de mensen last en luim 
tesamen dragen in dat huis. 
 
Ik zoek een mens die vrede is. 
Die ons een weg tot leven is, 
die ons steeds roept om op te staan, 
de handen aan de ploeg te slaan. 
 
Ik zoek een land dat niet bestaat. 
Een droom die haast verloren gaat, 
een stad, een huis, een luchtkasteel, 
dat land dat is voortaan mijn deel. 
 
 
29. WEES GEGROET MARIA 
 
Wees Gegroet Maria, vol van genade, 
de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria, moeder van God. 
Bid voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. Amen. 
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30. CZARNA MADONNA 
 
Er zijn overal op de wereld mensen die o moeder Gods 
vol geloof steeds naar u keren, vragend, biddend voor hun lot. 
Elk verlangen, hoopvol smeken: dat u aanhoort onze bee 
als wij mensen dwalen, zweven, schenk ons vree. 
 

Maria, ave Maria, 
uw voorspraak maakt ons devoot. 
Maria, ave Maria, 
bid voor ons tot in de dood. 

 
Ja, bij U is toch de vrede, U geeft zoekenden weer rust. 
Vol erbarmen waakt u immer als een baken aan de kust. 
Ook al ziet u wat wij mensen elkaar aandoen telkens weer. 
‘k Heb vertrouwen in uw voorspraak bij de Heer. 
 
 Maria, ave Maria …… 
 
 
31. O MARIA, VOL GENADE 
 
O, Maria vol genade, sieraad van de hemelhof. 
Sla uw ogen op ons neder, hoor ons zingen uwen lof. 
Milde hemelkoningin, moeder vol van teed’re min. 
Schenk uw zegen, schenk uw zegen,  
moeder schenk uw zegen ons. 
 
U te minnen, u te dienen, na te volgen uwen deugd, 
en ons hart naar u te vormen, Moeder dat is onze vreugd. 
Ja uw wil is ons genot, en uw zegen voert tot God. 
Daarom zegen, daarom zegen, daarom zegen Moeder ons. 
 
O, Maria, trouwe moeder, onze hoop en toeverlaat. 
Wil ons uwe gunst verlenen, als ons laatste uur eens slaat. 
Daalt voor ons het aardse licht, toon ons dan uw aangezicht. 
Dan is ’t sterven, dan is ’t sterven, dan is ’t sterven zoet en licht. 
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32. MAGNIFICAT 
 
Zegen nu Maria, zegen nu Uw kind, 
dat ik hier de vrede, ginds de hemel vind. 
Zegen al mijn denken, zegen al mijn werk. 
Houd mij door Uw zegen, altijd, altijd sterk. 
 

 Magnificat, anima mea Dominum 2x 
 

Zegen nu Maria, allen die ik min, 
door Uw moederzegen, houd ze vroom van zin. 
Spreid Uw moederhanden, geef hen kracht naar kruis, 
zegen alle harten, zegen ieder huis. 

 
 Magnificat, anima mea Dominum 2x 
 

Zegen ons Maria, als wij sterven gaan, 
zegen ons bij ’t einde, van ons aards bestaan. 
Uwe hand Maria, sluit ons d’ogen dicht, 
als wij eenmaal opgaan, naar Gods glorielicht.  

 
 Magnificat, anima mea Dominum 2x 
 
 
 
 
 


