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OPENING VAN DE VIERING 
Bij de ingang van de kerk besprenkelt de voorganger de overledene 
met wijwater, ter herinnering aan het doopsel. 
 
 

Intredezang: Subvenite  (eventueel) 

 
Subvenite Sancti Dei, oc- Komt hem tegemoet, gij, 
currite Angeli Domini: sus- heiligen van God, gij, 
cipientes animam ejus: Of- engelen van de Heer. Komt 
ferentes eam in conspectu hem tegemoet en brengt hem 
Altissimi. Suscipiat te voor de Allerhoogste.  
Christus, qui vocavit te: Christus die u geroepen heeft, 
et in sinum Abrahae Angeli moge u ontvangen, en de 
deducant te. Suscipientes engelen u binnenleiden. 
animam ejus: Offerentes Komt hem tegemoet en  
eam in conspectu Altissimi. brengt hem voor de Allerhoogste 
Requiem aeternam dona Heer geef hem de eeuwige rust, 
ei Domine: et lux perpetua en het eeuwige licht 
luceat ei. Offerentes….. verlichte hem. 
 

 

Requiem (of lied op pagina 2) 
 
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 men   
in Jerusalem:  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. 
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Het lied van alle zaad (of ander passend lied) 
 
Voorz.: Wie als een God wil leven hier op aarde  
Allen: Wie als een God wil leven hier op aarde 
Voorz.: Hij moet de weg van alle zaad 

 en zo vindt Hij genade 
Allen: en zo vindt Hij genade 
 
 Hij gaat de weg van alle  aardse dingen 
 Hij leeft het lot met hart en ziel 
 van alle stervelingen 
 
 Hij wordt aan zon en regen prijs gegeven 
     Het kleinste zaad in weer en wind 

 moet sterven om te leven. 
 
 De mensen moeten sterven voor elkander 

 Het kleinste zaad wordt levend brood 
 Zo voedt de een de ander. 

 
 En zo heeft onze God zich ook gedragen 

 en zo is Hij het leven zelf 
 voor iedereen op aarde. 

 
 
 
 

Ik sta voor u in leegte en gemis (of ander passend lied) 
 
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 mijn God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
 
 
 



 

___________________________________________________________________ 
 

Uitvaartliturgie                                 - 3 -                     Parochieverband Tubbergen 

  
 
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 kind besteden. 
Weest Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft. 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
 
Woord van welkom 

 
 
Ontsteken van de kaarsen rond de baar (eventueel) 
 
 
Lied  of orgelspel (eventueel) 
 
 
Schuldbelijdenis (eventueel) 
 
Allen: Ik belijd voor de almachtige God, 
 en voor u allen, 
 dat ik gezondigd heb 
 in woord en gedachte 
 in doen en laten 
 door mijn schuld, door mijn schuld, 
 door mijn grote schuld. 
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 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. 
 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
onze zonden vergeven 
en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
 
Allen: Amen. 
 
 
Kyrië Heer, ontferm U 
 

Kyrië eleison Heer, ontferm U over ons 
Christe eleison  Christus, ontferm U over ons 
Kyrië eleison  Heer, ontferm U over ons 

 
 
Openingsgebed 

 
 

 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
 

Eerste lezing  
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Tussenzang : Absolve (of een ander passend lied) 
 
Absolve, Domine, animas om- Heer, ontsla de overleden gelo- 
nium fidelium defunctorum ab vigen van alle banden der zon- 
omni vinculo delictorum. Et den. Geef, dat zij door de hulp 
gratia tua illis succurrente, me- van uw genade aan de veroorde- 
reantur evadere iunicium ultio ling ontkomen. 
nis. Et lucis aeternae beatitu- En aan het geluk van het eeu- 
dine perfrui. wige licht deelachtig worden. 

 
 
 
Lezing uit het  Evangelie  
 
Acclamatie (eventueel) 

 

 
 

Verkondiging 
 

 
Voorbede 
 
Allen:  Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons 
 
 

Collecte 
 
 
 

Nu volgt: 
 

- DIENST VAN DE EUCHARISTIE  Blz.   6 
- COMMUNIEDIENST     Blz. 14 
- DIENST VAN WOORD EN GEBED     Blz. 18 
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DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
 
 
Aanbrengen van de gaven 
 
 

Offertorium 
 

(of een ander passend lied) 

  
Domine Jesu Christe,       Heer Jezus Christus, 
Rex gloriae, libera animas     Koning van de glorie, red 
omnium fidelium defuncto-    de overleden gelovigen 
rum de poenis inferni.       uit de ellende. 
Hostias et preces tibi       Offers en lofgebeden dragen 
Domine laudis offerimus:      wij U op, o Heer;  
tu suscipe pro animabus      neemt Gij ze aan voor hen 
illis, quarum hodie        van wie wij heden de 
memoriam facimus: fac       gedachtenis houden. Doe 
eas, Domine, de morte      hen, o Heer, van de dood  
transire ad vitam.       naar het leven overgaan. 
 
 
Pr.: Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 

worden door God, de almachtige Vader. 
 
Allen: 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 
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Prefatie Grote Lofprijzing 
 

Pr.:  Dominus vobiscum Pr.:   De Heer zal bij u zijn 
Allen:  Et cum spiritu tuo Allen:  De Heer zal u bewaren 
Pr.: Sursum corda Pr.: Verheft uw hart. 
Allen: Habemus ad Dominum. Allen: Wij zijn met ons hart bij de  
   Heer. 
Pr.: Gratias agamus Domino Pr.: Brengen wij dank aan de  

Deo nostro  Heer onze God. 
Allen: Dignum et justum est. Allen: Hij is onze dankbaarheid
   waardig. 
 
Vere dignum et justum est,  Heilige Vader, machtige eeuwige  
aequum et salutare, nos tibi God, om recht te doen aan uw 
semper et ubique gratias agere: heerlijkheid, om heil en genezing te  
Domine sancte Pater, omnipo- vinden zullen wij U danken, altijd  
tens aeterne Deus per Christum en overal, door Christus onze Heer. 
Dominum nostrum. In quo nobis Want Hij die uit de dood is opge- 
spes beate resurrectionis  staan, Hij is het licht der wereld,  
effulsit: ut quos constristat onze enige hoop; in onze angst,  
certa moriendi conditio, omdat wij moeten sterven, troost  
eosdem consoletur futurae ons uw belofte dat wij een onster- 
immortalitatis promissio. felijk zullen zijn met Hem. Gij  
Tuis enim fidelibus Domine, neemt het leven, God, niet van ons 
vita mutatur non tollitur et af, Gij maakt het nieuw, dat gelo- 
dissoluta terrestris huius incola- ven wij op uw woord; en als ons  
tus domo aeterne in caelis laatste huis – ons lichaam, afge- 
habitatio comparatur. Et ideo broken wordt, heeft Jezus al een  
cum Angelis et Archangelis, plaats voor ons bereid in uw huis, 
cum Thronis et Dominationibus om daar voorgoed te wonen. Daar- 
cumque omni militia caelestis om, met alle engelen, machten en 
exercitus, hymnum gloriae krachten, met allen die staan voor  
tuae canimus sine fine uw troon, loven en aanbidden wij 
dicentes: U en zingen U toe met de 
 woorden: 
 

 
Sanctus Heilig 
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Sanctus, Sanctus, Sanctus Heilig, heilig, heilig de Heer. 
Dominus Deus Sabaoth. de God der hemelse machten! 
Pleni sunt caeli et terra, Vol zijn hemel en aarde van uw 
gloria tua. Hossana in  heerlijkheid. Hosanna in den 
excelsis. Benedictus qui  Hoge. Gezegend Hij,  
venit in nomine Domini. die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in excelsis.  Hosanna in den Hoge. 
 
 

A) Eucharistisch gebed IIC 
 
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 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 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. 
 
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  
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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 N. onze paus en N. 
onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk N. die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat hem / 
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 met 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. 
 

Allen: Amen. 
 
 
 

B) Eucharistisch gebed V 
 
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 een werd met ons in lijden en dood.  
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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 Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in 
de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. 
 
In het bewust zijn 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, totdat Hij komt. 
 
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. 
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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 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 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 Vader, in de eenheid van de heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid. 
 

Allen: Amen. 
 

 

Pater Noster Onze Vader 
 

Praeceptis salutaribus moniti,   Laten wij bidden tot God, onze  
et divina institutione formati, Vader, met de woorden die Jezus 
audemus dicere: ons gegeven heeft: 
 

Pater noster qui es in caelis  Onze Vader, die in de hemel  
sanctificetur nomen tuum; zijt; - uw naam worde geheiligd; 
adveniat regnum tuum; fiat uw rijk kome; - uw wil geschiede 
voluntas tua, sicut in caelo, op aarde zoals in de hemel.-  
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et in terra. Panem nostrum Geef ons heden ons dagelijks 
quotidianum da nobis hodie; brood; - en vergeef ons onze 
et dimitte nobis debita nostra,   schuld, - zoals ook wij aan  
- sicut et nos dimittimus anderen hun schuld vergeven; -  
debitoribus nostris, Et ne nos   en leid ons niet in bekoring; - 
inducas in tentationem; maar verlos ons van het kwade. 
sed libera nos a malo. 
 
 

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 
 

Allen: Want van u is het Koninkrijk en de kracht  
 en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 
 

Vredeswens 
 

 

Agnus Dei  Lam Gods 
 

Agnus Dei, qui tollis   Lam Gods, dat wegneemt de 
peccata mundi,  zonden der wereld, 
dona eis requiem. (2x)  ontferm U over ons. (2x) 
Agnus Dei, qui tollis   Lam Gods, dat wegneemt de 
peccata mundi, dona  zonden der wereld, 
eis requiem sempiternam.  geef ons de vrede. 
 

 
Communie 
 

Pr.: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
 Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 

Allen: Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt 
 maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 
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Communiezang: Lux aeterna  (of een ander passend lied)  
 
Lux aeterna luceat eis, Heer, het eeuwige licht verlichte hen 
Domine: Cum sanctis tuis met uw heiligen in de eeuwigheid, 
in aeternum, quia pius es. omdat Gij barmhartig zijt. 
Requiem aeternam dona  Geef hun de eeuwige rust, Heer, 
eis Domine, et lux perpetua en het eeuwig licht verlichte hen. 
luceat eis. Cum sanctis tuis met uw heiligen in de eeuwigheid, 
in aeternum, quia pius es.  omdat Gij barmhartig zijt. 

 
 
Slotgebed 
 

 

Gedicht of gedachte (eventueel) 
 

 

 
De Eucharistieviering  wordt vervolgd met de 
 

laatste aanbeveling ten afscheid  Blz. 19 
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COMMUNIEDIENST 
 
Op het altaar wordt het Heilig Brood geplaatst, dat geconsacreerd is 
in een voorafgaande Eucharistieviering, waarbij wij ons nu 
aansluiten. Zo wordt onze verbondenheid met Christus tot 
uitdrukking gebracht. wij vormen één gemeenschap in Hem. 
 

 

Gebed voorafgaand aan het uitreiken van de Communie 
 

 
Pater Noster Onze Vader 
 

Praeceptis salutaribus moniti,   Laten wij bidden tot God, onze 
et divina institutione formati, Vader, met de woorden die Jezus 
audemus dicere: ons gegeven heeft: 
 

Pater noster qui es in caelis  Onze Vader, die in de hemel  
sanctificetur nomen tuum; zijt; - uw naam worde geheiligd; 
adveniat regnum tuum; fiat uw rijk kome; - uw wil geschiede 
voluntas tua, sicut in caelo, op aarde zoals in de hemel.- Geef 
et in terra. Panem nostrum ons heden ons dagelijks brood; -  
quotidianum da nobis hodie; en vergeef ons onze schuld, -  
et dimitte nobis debita nostra,   zoals ook wij aan anderen hun 
- sicut et nos dimittimus schuld vergeven; - en leid ons  
debitoribus nostris, Et ne nos   niet in bekoring; - maar verlos  
inducas in tentationem; ons van het kwade. 
sed libera nos a malo. 
 

 
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 
 

Allen: Want van u is het Koninkrijk en de kracht  
 en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
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Vredeswens 
 

 

Ubi Caritas (eventueel) 
 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar vriendschap heerst en 
 liefde daar is God. 
Congregavit nos in unum Christi De liefde van Christus heeft ons 
amor. Exsultemus et in ipso één gemaakt. Laten we juichen 
iucundemur. Timeamus et  en ons in Hem verblijden. Laten 
amemus Deum vivum. Et ex  wij de levende God vrezen en 
corde diligamus nos sincero. Hem beminnen. En elkaar  
 oprechte liefde toedragen. 
 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar vriendschap heerst en 
 liefde daar is God. 
Simul ergo cum in unum congre- Laat ons dan, nu wij hier tezamen 
gamus. Ne nos mente dividamur, zijn, zorgen dat wij niet verdeeld 
caveamus. Cessant iurgia  zijn. Geen boze twist meer, of 
maligna, cessent lites. Et in onenigheid. En moge Christus in 
medio nostri sit Christus Deus. ons midden zijn. 
 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar vriendschap heerst en 
 liefde daar is God. 
Simul quoque cum beatis vide- Mogen wij dan, samen met uw 
amus glorianter vultum tuum, heiligen, in zaligheid uw aange- 
Christe Deus: gaudium, quod zicht zien, o Christus, God: die 
est immensum atque probum, vreugde zal zuiver zijn en zonder 
saecula per infinita saeculorum. maat. In de eeuwen der eeuwen. 
Amen. Amen. 
 
 

Communie 
 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 

Allen: Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt 
 maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 
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Dankgebed 1. 
 
Goede God, Gij die de levende zijt, die leven geeft aan alle mensen, 
U bidden wij voor N. en voor alle overledenen. 
 
Gij hebt het zo beschikt, God, dat uit een man en een vrouw  
een nieuwe mens geboren wordt; dat hij / zij tot leven komt en 
uitgroeit, en dat hij / zij ook na de dood behouden blijft in uw hand. 
 
Met eerbied herinneren wij ons de namen van onze doden, God. 
Wij troosten ons met dierbare beelden, 
want het doet pijn en maakt ons verdrietig 
als een geliefd mens er niet meer is. 
 
Naast liefde en droefheid 
leeft soms ook boosheid en opstandigheid in ons hart, 
als de dood onverwachts kwam of veel te vroeg. 
Gedachten en gevoelens die in dit uur in onze geest opkomen, 
brengen wij voor uw aangezicht: dankbare herinneringen 
en dankbaarheid om de vreugde die N. aan anderen heeft 
geschonken. Zo leven de doden verder in ons hart. 
 
Hier, in deze ruimte, aan deze tafel, 
getuigen wij dat zij allen leven bij U. 
Moge dit geloof ons sterk maken en troosten. 
 
Want is ook uw Zoon Jezus niet 
zijn levensweg gegaan tot alles was volbracht; 
is Hij niet door de dood heen 
tot leven gekomen bij U; 
heeft zijn licht niet de nacht doorbroken? 
In dat licht willen wij leven. 
 
Gevoed met het brood ten leven 
en vervuld van de geestkracht van uw Zoon, 
weten wij ons verbonden met Hem 
en met allen die ooit aanzaten aan deze tafel. 
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Bewaar deze verbondenheid tussen mensen, God, 
bewaar deze verbondenheid tussen U en ons. 
Wil ons verhoren nu wij tot U bidden 
in de naam van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. 

 
 
Dankgebed 2. 
 
God, U hebt ons hier samen gebracht rond de Tafel van uw Zoon 
bij het afscheid van N., hier in ons midden. 
Laat ons kracht en bemoediging vinden 
in het brood des hemels dat wij hier hebben mogen nuttigen, 
om vreugde te hervinden en vertroost verder te leven. 
 

Allen: God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
 
Wij danken U om Jezus 
die hier op aarde de weg gegaan is van iedere mens 
en gestorven is aan het kruis. 
Hij verlost en bevrijdt ons van kwaad en zonde in de wereld. 
 

Allen: God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
 
Wij danken U om Jezus, ons voorgegaan in de dood, 
maar opgewekt ten leven. 
Gij doet ook ons opstaan uit de dood 
en geeft ons een nieuw en onsterfelijk lichaam bij U. 
 

Allen: God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
 
Wij danken U om uw Zoon, 
die ons uw liefde heeft geopenbaard 
en alle tranen uit onze ogen wist. 
Hij toont ons uw erbarmen met allen die sterven in vrede met Hem. 
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Allen: God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
 

Wij danken U om Jezus, die ons verkondigd heeft, 
dat U nooit iemand zult vergeten, 
dat U een Vader bent voor allen die lijden 
en gebroken van hart zijn. 
Hij geeft ons hoop op leven in overvloed 
in uw huis waar plaats is voor velen. 
Hij die met U leeft in eeuwigheid. Amen. 

 
 
Gedicht of gedachte (eventueel)  
 

 
De woord- en communieviering wordt vervolgd met de 
 

laatste aanbeveling ten afscheid  Blz. 19 
 
 
 
 
 

DIENST VAN WOORD EN GEBED 
 

 
 
Slotgebed 
 
 
Gedicht of gedachte (eventueel) 

 
 
De woord- en gebedsviering wordt vervolgd met de 
 

laatste aanbeveling ten afscheid  Blz. 19 
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LAATSTE AANBEVELING TEN AFSCHEID 
 
 
Gedachteniskruisje 
 
 

Libera me 
 

(of een ander passend lied) 
 

Libera me, Domine, de  Bevrijd mij, Heer van de eeuwige  
morte aeterna, in die illa dood, op die laatste dag. 
tremenda: Quando caeli Als de hemel en de aarde  
movendi sunt et terra:  geschokt worden. 
Dum veneris judicare  Als Gij de wereld door het vuur 
saeculum per ignem. zult komen oordelen. 
Requiem aeternam dona  Heer, geef hun de eeuwige rust; 
eis Domine: et lux perpetua en het eeuwig licht verlichte hen. 
luceat eis. 
Kyrië eleison. Heer, ontferm U over ons. 
Christe eleison.  Christus, ontferm U over ons. 
Kyrië eleison.  Heer, ontferm U over ons. 
 
 

Gebed A.  
 
Nu wij als gelovige mensen onze plicht vervullen 
en dit menselijk lichaam gaan begraven / cremeren 
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 / het vuur toevertrouwen -, 
in kracht doet opstaan, 
en dat Hij zijn / haar ziel opneemt 
in de kring van zijn heiligen en getrouwen. 
 
Moge Gods oordeel over hem / haar barmhartig zijn : 
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moge Hij hem / haar uit de dood verlossen 
en van zijn schulden ontslaan. 
En moge hij / zij zó, - verzoend met zijn / haar 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. 
 
Besprenkeling en bewieroking van het lichaam 
 
Heer, wij keren ons tot U, gedenken onze dierbare N. 
en wij bidden U: 
 
Allen:  Heer, neem hem/haar op in uw woning,  
 want wij hebben hem / haar lief. 
 
Moge hij/zij voor altijd de vrede van uw rijk ervaren. 
 
Allen:  Heer, neem hem/haar op in uw woning,  
 want wij hebben hem / haar lief. 
 
Moge Christus hem / haar opnemen samen met allen die ons zijn 
voorgegaan. 
 
Allen:  Heer, neem hem / haar op in uw woning,  
 want wij hebben hem / haar lief. 
 
Moge hij / zij thans delen in het geluk van al uw vrienden. 
 
Allen:  Heer, neem hem / haar op in uw woning,  
 want wij hebben hem / haar lief. 
 
Moge hij / zij uw aangezicht zien en de vreugde daarvan ontdekken. 
 
Allen:  Heer, neem hem / haar op in uw woning,  
 want wij hebben hem / haar lief. 
 
 
Goede Vader, Gij zijt ons steeds goedgezind, 
in uw handen bevelen wij de ziel van onze broeder / zuster N. 
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Wij hebben het vaste vertrouwen 
dat hij / zij 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(-ares) de poort van het paradijs 
en laten wij die achter blijven 
elkaar troosten met het geloof, 
totdat wij allen Christus tegemoet gaan 
en voor altijd met U en onze broeder / zuster verenigd zijn. 
Door Christus onze Heer. 
 
Allen : Amen. 
 
 

Gebed B.  
 
Om de laatste eer te brengen aan deze mens, 
om recht te doen aan zijn / haar leven en sterven, 
staan wij hier, rondom het dode lichaam 
dat ons van hem / haar is overgebleven. 
Wij houden onze ogen gericht 
op het kruis van Jezus Christus, 
en wij spreken uit, in tastend geloof, 
dat dit het einde niet is, 
dat onze God een God van levenden is. 
 
Meer dan zijn / haar lichaam is ons de naam gebleven; (N.) 
die naam spreken wij hier uit, met eerbied en genegenheid, 
en wij bidden: 
Heer God, herinner U zijn / haar naam, 
die hij / zij van mensen heeft ontvangen 
en waarin hij / zij gekend wordt, ook al is hij / zij gestorven, 
die naam die Gij geschreven hebt in de palm van uw hand. 
 
 
 
 
Ten teken van onze hoop 
dat God aan deze mens, en aan ons allen, 
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een nieuw en onsterfelijk lichaam zal geven, 
en om te getuigen van ons geloof in de verrijzenis, 
zegen ik dit dode lichaam 
in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. 
 
Het lichaam wordt met water gezegend 
 
Het lichaam wordt bewierookt. 
 
 
Intussen wordt gezongen: 
 

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

 
 
Laat ons nu gaan in vrede 
om hem / haar, die wij dit uur 
voor het laatst in ons midden mochten hebben, 
weg te dragen.  
Wij geven hem / haar uit handen, 
- wij leggen hem / haar neer in de aarde / 
vertrouwen hem / haar toe aan het vuur - 
in de handen van de levende God, 
in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. 
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UITTOCHT 
 
  

In Paradisum (of een ander passend lied) 
 
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. 

 

 
KEUZELIEDEREN 

 
 

LIEDEREN CLAVIS 

 
1. ONZE VADER IN DE HEMEL 
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard’. 2x 
 

Refr.: Want van U is het koninkrijk, kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 2x 

 
Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
 

Refr.:  
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En leidt ons niet in bekoring,  maar verlos ons van het kwaad. 
 

Refr.: Want van U is het koninkrijk, kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 2x 
Amen. Amen. 

 
2. ONZE VADER          
Onze Vader in de Hemel, laat ons allen tesamen 
gelukkig zijn, tevreden zijn. 
Met wat U ons geeft, en met al wat leeft, 
ja, laat dat waarheid zijn. 
 
Onze Vader in de Hemel, geef ons dagelijks Uw brood 
aan iedereen, niemand alleen. 
Vergeef de fouten, Heer, en laat ons dat ook bij ieder ander doen, 
laat ons dat doen. 
 
 Vader, zend Uw geest aan de mensen hier. 
 Maar ons als Uw zoon, die ons leerde 
 wat wij allen moeten doen dit uur: 
 HOUDEN VAN ELKAAR... 
 
Onze Vader in de Hemel, laat ons allen tesamen 
gelukkig zijn, tevreden zijn. 
Met wat U ons geeft, en met al wat leeft, 
ja, laat dat waarheid zijn. 

 
 
3. HOE IS UW NAAM          
Hoe is uw naam? God schrijft hem nu zwart of wit in mijn hart. 
Hoe is uw naam? God schrijft hem voorgoed in mijn bloed. 
 
 Leeg werd gij als een riet; 
 gij stierf weg als een lied; 
 noem uw naam, als bloed zo rood, 
 wit als de dood. 
 Als een duiz'lend kruis, 
 hier ver vandaan schrijft gij uw naam. 
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Dat is uw naam, een kruis op het land, 'n woord in m'n hand. 
Zo staat uw naam bij wit en bij zwart in het hart. 
 
... 
 
Nu klinkt voortaan, het lied van uw naam, uit de dood vandaan. 
 
 
4. WIE EEN LEVEN REDT 

Wie één leven redt , uit de afgrond, uit de nood  
redt de hele wereld, redt de hele wereld in het groot. 2x 

 
Een mens die in den vreemde , een naamloze ontmoet: 
zo houdt de hoop ons gaande, de vonk wordt zo gevoed.  
 
 Wie één leven redt, in de schaduw, in het klein  

redt de hele wereld, zal Gods vreugdebode zijn. 
 
Al voelen wij ons veilig: zolang één mens nog lijdt 
is niemand zonder zorgen, is nergens iemand vrij. 
 
 Wie één leven redt, door een woord of een gebaar 
 redt de hele wereld, maakt Gods goedheid openbaar. 
 
Want ieder mens is kostbaar. Niets is aan hem gelijk. 
Geen sieraad heeft meer waarde, geen waarheid is zo rijk. 
 

Wie één leven redt  in de schaduw, n het klein  
redt de hele wereld, zal Gods vreugdebode zijn. 

 
Want ieder mens is kostbaar, Niets is aan hem gelijk. 
Geen sieraad heeft meer waarde, geen waarheid is zo rijk. 
  

Wie één leven redt, uit de afgrond, uit de nood  
redt de hele wereld, redt de hele wereld in het groot. 
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5. 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 
 
6. MENSEN WACHTEN VOL HOOP        
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. 
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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. 
 
7. 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. 
 
8. LIED OVER LEVEN EN DOOD        
 Aangespoeld langs de vloedlijn van de tijd 
 happend naar adem, schreeuwend om warmte, 
 tastend naar voedsel, snakkend naar water, 
 bang en bewogen, wreed en toch teder. 
 
Wat doet een mens die leven wil? 
Hij stilt zijn honger, lest zijn dorst, 
arm als de arme, eenzaam als een vorst 
en langzaam, langzaam wordt het stil om hem heen, 
en langzaam, langzaam wordt het kil om hem heen. 
Tenzij geen woord meer zonder antwoord blijft, 
er koren rijpt in de woestijn. 
Tenzij het leven zo onverwoestbaar blijkt 
dat ook sterven weer een nieuw begin zal zijn. 
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 Opgebaard aan de oevers van de tijd 
 klaar te verdwijnen,  pijnlijk gemist  
 vaak nooit meer te treffen, 
 nooit meer een antwoord 
 bijna ondenkbaar, haast al vergeten. 
 
Wat doet een mens die sterven moet? 
Hij geeft zijn liefde, neemt een mens, 
aards als de aarde, ijler dan een wens 
en langzaam, langzaam valt het bloed stil in hem, 
en langzaam, langzaam valt het doek over hem. 
Tenzij geen woord meer zonder antwoord blijft, 
er koren rijpt in de woestijn. 
Tenzij het leven zo onverwoestbaar blijkt 
dat ook sterven weer een nieuw begin zal zijn. 
 
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. 
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 Hoor zijn woorden, luister naar zijn stem. 
 
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     B3 
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, 
 
 
14. 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  
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alsof Jij ooit afwezig bent 
Een vraag, een gebed uit de zekerheid  
dat Jij hier al aanwezig bent 
zoals altijd op dit moment 
 
15. 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. 
 
16. KOMT ER, GOD, EEN NIEUWE MORGEN? 
Stil is de straat. Overal, mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene,  stil is de straat overal. 
 

Refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen 
  als een teken van uw trouw,  

     worden wij bevrijd van zorgen? God, kom gauw. 
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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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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. 
 
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. 
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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. 
 
 
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 
 

Refrein: 
Genade Gods zo rijk en vrij. Die poort staat open, ook voor mij. 
Voor mij, voor mij, voor mij, voor mij 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 

Refrein: 
 



 

___________________________________________________________________ 
 

Uitvaartliturgie                                 - 35 -                     Parochieverband Tubbergen 

  
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. 

Refrein: 
 
In ’t hemelrijk, voor Jezus troon, daar leidt het kruis tot zegen 
Daar dragen wij voor kruis en kroon, door Jezus bloed verkregen. 
Refrein: 
 
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 
 

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: 
 
22. DAG EN NACHT HEER 
Refrein: 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 zij. 
 
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. 
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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 einder 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. 
 
24. EENS ALS DE BAZUINEN KLINKEN 
Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, Ja en Amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: 
Heer dan is de dood verzwolgen, want de Schriften zijn vervuld. 
 
Als de graven open breken, en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, want de traagheid grijpt ons aan. 
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Van die dag kan niemand weten, 
maar het Woord drijft aan tot spoed. 
Zouden wij niet haastig eten gaandeweg Hem tegemoet? 
Jezus Christus, gist’ren, heden, komt voor eens en komt voorgoed! 
 
 
25. ER IS EEN STAD VOOR VRIEND EN VREEMDE 
Er is een stad voor vriend en vreemde diep in het bloemendal 
er is een mens die roept om vrede die mens roept overal 
 
Refrein: 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.   
 Refrein: 
 
Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal.  
  Refrein: 
 
Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen, dat hoor je overal.  
  Refrein: 
 
26. 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. 
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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. 
 
37. LICHT DAT ONS AANSTOOT 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan 
Koud, één voor één en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen, zo zwaar en droevig als wij zijn. 
Niet uit elkaars genade vallen, en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend 
kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede 
draagt. 
 
 
 Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad 
beklijft. 
Veelstemmig licht om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, licht, laatste woord van Hem die 
leeft. 
 
28. ROEPT GOD EEN MENS TOT LEVEN 
Roept God een mens tot leven, wie weet waarom en hoe. 
Hij moet zichzelf prijsgeven, hij leeft ten einde toe. 
 
Gods woord roept door de tijden zijn volk en grijpt het aan. 
Hij doet hen uitgeleide, het moet de zee ingaan. 
 
Geroepen en verzameld uit dood en slavernij. 
Gedoopt in woord en water, dat volk van God zijn wij. 
 
Wij werden nieuw geboren toen de mens Jezus kwam 
die als een slaaf de zonde der wereld op zich nam. 
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Met Hem in geest en water tot zoon van God gewijd, 
zijn wij met Hem begraven, verrezen voor altijd. 
 
Gestorven voor de zonde in Jezus’ bloed vereend, 
en met elkaar verbonden, levend voor God alleen. 
 
Wie Jezus’ kelk wil drinken, zijn doop wil ondergaan, 
zal in de dood verzinken, en uit die dood opstaan. 
 
Hij zal zijn leven geven, hij maakt zichzelf tot brood, 
hij sterft en and’ren leven, hij overleeft de dood. 
 
29. ALS GOD ONS THUISBRENGT (beurtzang uit psalm 126) 
K. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 
 dat zal een droom zijn (2x) 
A. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 
 dat zal een droom zijn (2x) 
K. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
 Dan zegt de wereld: ‘hun God doet wonderen’. 
 Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde. 
A. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 
 dat zal een droom zijn (2x) 
K. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,  
 zoals rivieren in de woestijn, 
 die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
 Een mens gaat zijn wegen en zaait onder tranen. 
 Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
A. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 
 dat zal een droom zijn (2x) 
 Zingende keert hij terug naar zijn schoven. 
 
30. HOE IS UW NAAM (psalm 103-III) 
K. Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,  
 eeuwige God, wij willen U zien, 
 geef ons vandaag een teken van liefde. 
A. Eeuwige God, wij willen U zien, 
 geef ons vandaag een teken van liefde. 
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K. Want wat de hemel is voor de aarde, 

dat is Uw liefde voor hen die geloven. 
A. Geef ons vandaag een teken van liefde. 
K. Gij, de vergeving van alle zonden, 
 recht en gerechtigheid voor deze wereld. 
A. Gij, de vergeving van alle zonden, 
 geef ons vandaag een teken van liefde. 
K. Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten, 
 dat wij Uw mensen zijn, Gij onze God. 
A. Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,  
 eeuwige God, wij willen U zien, 
 geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
31. GOD DIE ONS HEEFT VOORZIEN 
God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam, 
die ons ten leven riep en houdt in het bestaan. 
Hij heeft ons voorbestemd te lijken op zijn Zoon, 
die mens is zoals wij en in ons midden woont. 
 
Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard. 
Hij heeft ten einde toe Zijn geest geopenbaard. 
Als God zo voor ons is, wie zal dan tegen zijn? 
Al wat ons overkomt, zal hoop en zegen zijn. 
 
 
Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed. 
Geen toekomst en geen dood bedreigt ons meer voorgoed. 
Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn. 
Geen mens die Hem weerhoudt om onze God te zijn. 
 
32. MIDDEN IN DE DOOD 
Midden in de dood zijn wij in het leven, want Eén breekt het brood, 
om met ons te leven, midden in de dood. 
 
Dood is in ons bloed, dood voor onze ogen, maar Hij geeft ons 
moed,  
dat wij leven mogen, met de dood in het bloed. 
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Dat wij uit de dood opstaan om te leven, etend van het brood 
dat Hij heeft gegeven, midden in de dood. 
 
Lamp voor onze voet, licht voor onze ogen, geef ons levensmoed 
met de dood voor ogen, met de dood in ’t bloed. 
 
Jezus uit de dood, opgestaan ten leven, wees voor ons het brood, 
dat wij in U leven, midden in de dood. 
 
Wees voor ons de wijn, dat wij van U drinken. Wees voor ons de 
pijn, 
dat wij in U zinken, dat wij in U zijn. 
 
33. 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 het verwonnen graf. 
U zij de glorie,opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
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”. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
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. 
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
 
 



 

___________________________________________________________________ 
 

Uitvaartliturgie                                 - 42 -                     Parochieverband Tubbergen 

  
35. WEES GEGROET O STERRE 
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Aan de hemel blinkt uw licht, in het bange vergezicht 
 
Refrein: 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 
Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen, 
schijn dan veilig voor ons uit, gun de zee geen droeve buit.
 Refrein   
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Op uw zacht en zalig licht houden wij het oog gericht. 
 Refrein 
 
34. IK BEN EEN KIND VAN MARIA 
Maria heeft mij aangenomen, Maria de Hemelvorstin 
Ja, ‘k zal in de hemel wel komen, indien ik die moeder bemin. 
 
Refrein: Ik ben een kind van Maria, mijn moeder is zij. 
  Enelkedag zegent zij mij, en elke dag zegent zij mij 
  Ik ben een kind van Maria, ‘k herhaal het blij van zin 
  Ik ben Maria’s kind, ja ik ben Maria’s kind. 
 
Waar beter zou’k hulp kunnen vragen, indien ik gevaren ontmoet. 
Ja, uitkomst zal altijd mij dragen, die moeder is immers zo goed. 

Refrein: 
 
Nee nooit hebt Gij iemand verstoten, die hoopvol tot U was gevlucht. 
Dat blijft mijn vertrouwen vergroten, zolang ik hier angstvol verzucht. 

Refrein: 
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35. 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. 
 

36. 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. 
 
Refrein: 
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. 
 
Refrein: 
 
Zegen ons Maria, als wij sterven gaan, 
zegen ons bij ’t einde, van ons aard bestaan. 
Uwe hand Maria, sluit ons d ‘ogen dicht 
als wij eenmaal opgaan, naar Gods glorielicht. 
 
Refrein: 


