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OPENING 
 
 
Begroeten overledene 
 
Bij de ingang van de kerk besprenkelt de voorganger de 
overledene met wijwater, ter herinnering aan het doopsel. 
 
 
Intredelied: Requiem  (of een openingslied naar keuze) 
 
Requiem aeternam dona  Geef hun de eeuwige rust 
eis Domine: et lux   Heer: en het eeuwige licht 
perpetua luceat eis.   verlichte hen. 
Te decet hymnus, Deus, in  U, komt lofzang toe, o God  
Sion, et tibi reddetur votum  van Sion; U ter ere vervult 
in Jerusalem; men de gelofte in Jeruzalem; 
exaudi orationem meam,  verhoor mijn gebed,  
ad te omnis caro veniet.  tot U komt ieder mens. 
Requiem aeternam dona  Geef hun de eeuwige rust 
eis Domine: et lux   Heer: en het eeuwige licht 
perpetua luceat eis.   verlichte hen. 
 
 
Kruisteken - Woord van welkom 
 
 
Ontsteken van de kaarsen rond de baar 
 
Met het Licht van de paaskaars, worden de kaarsen rondom 
de baar ontstoken, als een teken van ons geloof in de 
verrijzenis en van onze hoop op eeuwig leven. Ondertussen is 
er een mogelijkheid voor orgelspel of een lied. 
  



Uitvaartliturgie H. Pancratius parochie                                                   - 2 - 
 

Gedicht/gedachte (eventueel) 
 
 
Schuldbelijdenis 1 
 
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. 
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. 
 

V Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
 onze zonden vergeven 
 en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
A Amen. 
 
 
Schuldbelijdenis 2 
 
God, wij zijn geboren om te leven  
en toch maken wij elkaar het leven soms zo moeilijk. 
Wij hebben ogen gekregen om te zien  
en toch kijken wij elkaar veel te weinig aan. 
Oren om te luisteren en toch zijn wij vaak doof voor elkaar. 
Een mond om met elkaar te praten en toch kwetsen wij elkaar.  
Een hart om van elkaar te houden en toch misgunnen wij 
elkaar het goede. 
Zo God, zijn wij ziende blind en horende doof. 
Zo hebben wij elkaar niets meer te zeggen,  
we leven en weten niet wie we zijn. 
God, wij willen elkaar vergeven, vergeeft U ook onze schuld? 
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V Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
 onze zonden vergeven 
 en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
A Amen. 
 
 
Kyrie    Heer, ontferm U 
 
Kyrie eleison   Heer, ontferm U over ons 
Christe eleison   Christus, ontferm U over ons 
Kyrie eleison   Heer, ontferm U over ons 
 
 
Openingsgebed 
 
 

VIERING VAN HET WOORD 
 
 

Eerste lezing uit … 
 
Na de lezing: 
 
L Woord van de Heer. 
A Wij danken God. 
 
 
Tussenzang 
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Lezing uit het H. Evangelie volgens … 
 
A Lof zij U, Christus. 
 
Na de lezing 
 
V Woord van de Heer. 
A Wij danken God. 
 
 
Homilie of overweging 
 
 
Voorbede 
 
Na iedere bede wordt geantwoord met de woorden: 
 
A  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu volgt: 
 
 Viering van de eucharistie  blz.   5 
 Communieviering blz. 14 
 Viering van woord en gebed blz. 20 
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VIERING VAN DE EUCHARISTIE 
 
 

Aandragen van de gaven - Collecte - Offerandelied 
 
Het altaar wordt klaargemaakt met de gaven van brood en 
wijn; de aanwezigen kunnen zich daarbij aansluiten in de 
gaven van de collecte, bestemd voor de pastorale zorg en 
onze geloofsgemeenschap. 
 
V Bidt broeders en zusters, 
 dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
 door God, de almachtige Vader. 
 
A Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 
 tot lof en eer van zijn Naam, 
 tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
 
Prefatie 1 
 
V De Heer zij met u. 
A En met uw geest. 
V Verheft uw hart. 
A We zijn met ons hart bij de Heer. 
V Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A Hij is onze dankbaarheid waardig.    
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan 
uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, 
zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer. 
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Want Hij die uit de dood is opgestaan, 
Hij is het licht van de wereld, onze enige hoop. 
In onze angst dat wij moeten sterven, 
troost ons uw belofte 
dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem. 
Gij neemt het leven, God, niet van ons af, 
Gij maakt het nieuw; dat geloven wij op uw woord. 
En als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, 
heeft Jezus al een plaats voor ons bereid 
in uw Huis, om daar voorgoed te wonen. 
Daarom met alle engelen, machten en krachten, 
met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U en zingen U toe: 
 
 
Prefatie 2 
 
V De Heer zij met u. 
A En met uw geest. 
V Verheft uw hart. 
A Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God,  
om recht te doen aan uw heerlijkheid,  
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,  
altijd en overal door Christus onze Heer. 
Hij alleen heeft de dood aanvaard  
om allen voor de dood te behoeden.  
Meer nog: Hij alleen heeft willen sterven  
opdat wij allen eeuwig voor U leven. 
Daarom, met de koren van de engelen,  
loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 
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Sanctus Heilig 
 
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 
gloria tua.  uw heerlijkheid. 
Hosana in excelsis. Hosanna in den hoge. 
Benedictus qui  Gezegend Hij die komt 
venit in nomine Domini. in de naam des Heren.  
Hosanna in excelsis.  Hosanna in den hoge. 
 
 
Eucharistisch gebed 1         (AM: 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 één werd met ons in lijden en dood. Onze last 
maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn 
wij U dank verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, 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 bewustzijn dat Hij van U was 
uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn 
handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn 
almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken  
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
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‘NEEMT EN EET HIERVAN, 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 uit, reikte hem 
over aan zijn leerlingen en zei:  

 
‘NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 

WANT DIT IS DE BEKER VAN HET ALTIJDDURENDE VERBOND, 
DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN 

WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN’. 

 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
   
A Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de 
overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn 
hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood 
en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar 
zijn komst in heerlijkheid. 
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw 
heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons 
hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met 
het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige 
Kerk. Bescherm haar en leid haar, geef haar vrede en eenheid 
over de hele wereld.  
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Geef wijsheid en kracht aan paus …, aan onze bisschop …., 
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.  
 
A Amen. 
 
 
Eucharistisch gebed 2                           (AM: VI) 
 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons,  
dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens 
zult Gij vergeten dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt 
voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van 
mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen 
die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de 
vrede zelf te zijn.  
 
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.  
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons 
leven ten einde toe. 
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Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest,  
dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus 
Christus, onze Heer. 
 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn 
handen. Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen met de woorden:  

 
‘NEEMT EN EET HIERVAN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.’ 
 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de woorden:  

 
‘NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 

WANT DIT IS DE BEKER VAN HET ALTIJDDURENDE VERBOND, 
DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN 

WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN’. 

 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
 
A Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 
Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is  
en die de dood heeft gezien, die Gij hebt opgewekt en naam 
gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, 
die is en blijven zal, uw rechterhand, en tot Hij komt 
verkondigen wij Hem door deze levensbeker  
en door dit brood dat wordt gedeeld.  
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Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde 
gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid.  
Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en 
dood en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw 
stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij 
U, uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maakt haar één in 
liefde en geloof, tezamen met uw dienaar …., onze paus, met 
…., onze bisschop en met alle bisschoppen.  
 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder 
van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,  
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden,  
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de 
heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.  
 
A Amen.  
 
 
Pater Noster Onze Vader 
Praeceptis salutaribus moniti,   Laten wij bidden tot God, onze  
et divina institutione formati, Vader, met de woorden die  
audemus dicere: Jezus 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; uw rijk kome;  
fiat voluntas tua, uw wil geschiede  
sicut in caelo, et in terra op aarde zoals in de hemel. 
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Panem nostrum Geef ons heden  
quotidianum da nobis hodie; ons dagelijks brood;  
et dimitte nobis debita nostra,   en vergeef ons onze schulden 
sicut et nos dimittimus zoals ook wij vergeven aan  
debitoribus nostris, onze schuldenaren, 
Et ne nos inducas; en breng ons niet  
in tentationem; in beproeving, maar 
sed libera nos a malo. verlos ons van het kwade. 
 
 
V Verlos ons, Heer, van alle kwaad.  
 Geef genadig vrede in onze dagen. 
 Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij 

mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst  
 en  onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling 

van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus 
Christus. 

 
A Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid.  
 Amen. 

 
 
Vredeswens  
 

 
Agnus Dei Lam Gods 
 
Agnus Dei, qui tollis  Lam Gods, dat wegneemt 
peccata mundi, de zonden der wereld, 
miserere nobis. (2x) ontferm U over ons. (2x) 
Agnus Dei, qui tollis  Lam Gods, dat wegneemt 
peccata mundi, de zonden der wereld, 
dona nobis pacem. geef ons de vrede. 
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Uitnodiging tot de communie 
 
V Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld. 

 
A Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 

maar spreek slechts één woord en ik zal gezond 
worden. 

 
 
Communielied 
 
 
Slotgebed 
 
 
Gedicht/gedachte (eventueel) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De viering van de eucharistie wordt vervolgd met het 
‘Gebed ten afscheid’, blz. 22 
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COMMUNIEVIERING 

 
Collecte - Lied 
 
De H. Communie – waarin Christus aanwezig is en ons nabij 
wil zijn – zal op het altaar worden geplaatst.  
In navolging van Hem mogen ook wij elkaar nabij zijn en 
worden de gaven van de collecte ingezameld voor onze 
geloofsgemeenschap en de pastorale zorg. 
 
 
Vredeswens 
 
 
Inleiding op de communie  
en aandragen van het Heilig Brood 
 
 
Onze Vader 
 
A Onze Vader, die in de hemel zijt,  

 uw naam worde geheiligd. 
 Uw rijk kome,  
 uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 

 
V Verlos ons, Heer, van alle kwaad.  
 Geef genadig vrede in onze dagen. 

Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  
altijd vrij mogen zijn van zonde,  
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en beveiligd tegen alle angst en onrust,  
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling  
van onze hoop, de komst van onze Verlosser  
Jezus Christus. 

 
A Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 
 
 

Uitnodiging tot de communie 
 
V De Heer nodigt ons aan zijn tafel  

en treedt ons tegemoet 
in het Brood, voor ons gebroken.  
Zó wil Hij zijn verbond met ons bezegelen, 
zó wil Hij hier aanwezig zijn. 

 
 Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld. 

 
A Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 

maar spreek slechts één woord en ik zal gezond 
worden. 

 
 
Communielied 
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Dankgebed 1    
 
Goede God, Gij die de levende zijt,  
die leven geeft aan alle mensen,  
U bidden wij voor …. 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. 
 
A Want door alle tijden bent U de mens nabij gebleven,  

 in leven en in sterven, in duister en in licht. 
 

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 ….  
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. 
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A Want door alle tijden bent U de mens nabij gebleven,  
 in leven en in sterven, in duister en in licht. 
 

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. 
 
A Dat Hij voelbaar en tastbaar mag worden in ons leven,  

dat wij deel krijgen aan Zijn gemeenschap,  
die ons tot nieuw leven brengt. 
 

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.  
 
A Amen. 
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Dankgebed 2 
 
V God, U bracht ons hier samen rond de tafel van uw 

Zoon bij het afscheid van …. hier in ons midden.  
Laat ons kracht en bemoediging vinden in het brood 
dat we hebben gegeten en dat wij hierdoor vertroost 
verder kunnen leven.  

 
A God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
 
V  Wij danken U om uw Zoon Jezus Christus, die hier op 

aarde de weg gegaan is van iedere mens en gestorven 
is aan het kruis. Hij verlost en bevrijdt ons van het 
kwaad in de wereld. 

 
A God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
 
V  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. 

 
A God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
 
V 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. 
 
A God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
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V 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.  

 
A Amen. 
 
 
Gedicht/gedachte (eventueel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De woord- en communieviering wordt nu vervolgd met het 

‘Gebed ten afscheid’, blz. 22 
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VIERING VAN WOORD EN GEBED 

 
Onze Vader 
 
A Onze Vader, die in de hemel zijt,  

 uw naam worde geheiligd. 
 Uw rijk kome,  
 uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 

 
V Verlos ons, Heer, van alle kwaad.  
 Geef genadig vrede in onze dagen. 

Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  
altijd vrij mogen zijn van zonde,  
en beveiligd tegen alle angst  
en  onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling 
van onze hoop, de komst van onze Verlosser  
Jezus Christus. 

 
A Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 
 

 
Vredeswens 
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Lied – Collecte 

Zorg dragen voor onze kerk gaat niet vanzelf;  
daarvoor hebben wij elkaar nodig.  
Om onze geloofsgemeenschap en het pastoraat in stand te 
houden, zal er onder de aanwezigen gecollecteerd worden. 

 
 
Slotgebed 
 
 
Gedicht/gedachte (eventueel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De viering van woord en gebed wordt nu vervolgd met het 

‘Gebed ten afscheid’, blz. 22 
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GEBED TEN AFSCHEID 
 
 

Gedachteniskruisje 
 
Gebed 1 
 

Om de laatste eer te brengen aan deze mens, 
om recht te doen aan zijn/haar leven en sterven, 
staan wij hier, rondom het 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; 
….., 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, 
een nieuw en onsterfelijk lichaam zal geven, 
en om te getuigen van ons geloof in de verrijzenis, 
zegenen wij dit lichaam met water. 
Water, dat verwijst naar het levenswater in de moederschoot;  
water, dat verwijst naar de doortocht door de Rode Zee;  
water, dat verwijst naar het levenwekkend water van de doop  
en zo de weg opent naar het beloofde land. 
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Het lichaam wordt met water gezegend. 
 
Intussen wordt gezongen: 
 

Niemand leeft voor zichzelf, Of Jouw naam blijft in ons hart 
niemand sterft voor zichzelf.     Jouw naam leeft in ons voort. 
Wij leven en sterven   Van leven en sterven 
voor God onze Heer.  kent God het geheim 
Aan Hem behoren wij toe.  en Hij bewaart jou voorgoed. 
 
Wij eren dit lichaam met wierook, het lichaam dat een tempel is 
geweest van de heilige Geest, de goede Geest van Jezus 
Christus. 
 

Het lichaam wordt bewierookt. 
 
Intussen wordt gezongen: 
 

Niemand leeft voor zichzelf, Of Jouw naam blijft in ons hart 
niemand sterft voor zichzelf.     Jouw naam leeft in ons voort. 
Wij leven en sterven   Van leven en sterven 
voor God onze Heer.  kent God het geheim 
Aan Hem behoren wij toe.  en Hij bewaart jou voorgoed. 

 
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. 
Amen.) 
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Gebed 2 
 
Leven en sterven horen bij elkaar.  
Wie geboren wordt zal sterven maar wie weet wanneer? 
Voor …. is de tijd gekomen. 
We moeten hem/haar nu uit handen geven,  
maar mogen ons troosten met de gedachte  
dat niemand ongezien leeft, dat niemand ongezien sterft: 
God is er altijd bij, wij zijn deel van Hem, horen Hem toe. 
 
Maar toch, over die drempel moeten gaan, de drempel van de 
dood, geeft een pijnlijk verlies. 
En de liefde die is gevoeld, bepaalt ook het verdriet. 
Ze komen uit dezelfde bron: 
het hart van mensen waar alles wat kostbaar is,  
bewaard en bewaakt wordt. 
 
Meer dan ooit beseffen we hoe broos en kwetsbaar een mens 
is. Deze mens, die wij zo graag tot aan de hemelpoort 
brengen. Wij vragen in tastend geloof: God komt U hem/haar 
tegemoet? 
 
Geboren uit water, levenswater, is hij/zij gedoopt  
aan het begin van zijn/haar leven in de kerk,  
in de hoop en met de bede dat hij/zij voor altijd weten zou,  
kind van God te zijn. 
 
Nu, aan het begin van een nieuw leven,  
zegenen we hem/haar opnieuw en dit keer,  
in de hoop en met de bede dat hij/zij, ook over de grens van de 
dood heen, mag ervaren een kind van God te zijn! 
 
Het lichaam wordt met water gezegend. 
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Intussen wordt gezongen: 
 

Niemand leeft voor zichzelf, Of Jouw naam blijft in ons hart 
niemand sterft voor zichzelf.     Jouw naam leeft in ons voort. 
Wij leven en sterven   Van leven en sterven 
voor God onze Heer.  kent God het geheim 
Aan Hem behoren wij toe.  en Hij bewaart jou voorgoed. 
 
Rook stijgt op, gaat omhoog naar daar, waar wij God 
vermoeden. Zonder woorden spreken wij de hoop uit,  
dat hij/zij wonen mag boven het dak van ons denken,  
daar waar God verblijf houdt. 
 

Maar bewieroken is ook lof toezwaaien. Voor de allerlaatste 
keer brengen wij hem/haar de eer die hem/haar toekomt. 
 

Het lichaam wordt bewierookt. 
 

Intussen wordt gezongen: 
 

Niemand leeft voor zichzelf, Of Jouw naam blijft in ons hart 
niemand sterft voor zichzelf.     Jouw naam leeft in ons voort. 
Wij leven en sterven   Van leven en sterven 
voor God onze Heer.  kent God het geheim 
Aan Hem behoren wij toe.  en Hij bewaart jou voorgoed. 
 

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. 
Amen.) 
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UITGELEIDE 
 
 

In Paradisum (of een lied naar keuze) 
 
In paradisum deducant te  Mogen de engelen u  
angeli: in tuo adventu  begeleiden naar het paradijs;  
suscipiant te martyres,  mogen bij aankomst de et 
perducant te in civitatem  martelaren u ontvangen en u 
sanctam, Jerusalem.  geleiden naar de heilige stad 
Chorus angelorum te  Jeruzalem. Moge het koor 
suscipat, et cum Lazaro  der engelen u ontvangen  
quondam paupere  en moge u samen met de 
aeternam habeas requiem.  Lazarus van weleer  
  de eeuwige rust vinden. 
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Deze uitvaartliturgie werd met veel zorg samengesteld door 
pastoraal team en vrijwilligers van de H. Pancratius parochie,  
in de hoop dat allen die rouwen houvast, troost en geloof 
mogen vinden in het vieren van het afscheid. 

 
 

Tubbergen, 2018 
 
 

Wij willen u vriendelijk verzoeken de boekjes op de hoek van 
de bank te leggen. Bij voorbaat dank. 


