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UITVAARTLITURGIE  
 

 Het lichaam van de overledene wordt achterin de kerk opgesteld. De priester komt vanuit 

de sacristie met de dienaren naar de baar, en deze wordt besprenkeld met wijwater. Dan 

komen zij naar voren, en wordt ook de kist voor het altaar opgesteld. Ondertussen wordt 

gezongen: 

 

 OPENINGSZANG 

 

 

 BEGROETING 

 

P: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A: Amen. 

 

P: Genade  zij U en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus die ons heeft bevrijd 

uit de macht van de dood, en van de heilige Geest die ons leidt naar het eeuwig leven. 

A: Amen. 

 

 

 KRUISTEKEN EN WOORD VAN WELKOM 

 

 allen kunnen gaan zitten. 

 

 

 MOGELIJKHEID OM DE 6 KAARSEN AAN TE STEKEN  

 ROND DE OVERLEDENE 

 

 

 

 MEMORIAM, LEVENSVERHAAL 
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 SCHULDBELIJDENIS 

 

P: Wij zijn dankbaar voor alle goede momenten die wij met … hebben mogen delen. Maar 

ook zien wij gebroken momenten, waarover we spijt hebben. Daarom willen we juist nu eerlijk 

samen zijn en voor God en elkaar onze schuld belijden. 

A: 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. 
P: 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. 

Kyrie eleison. 

 

Christe eleison. 

Christe eleison. 

 

Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 

 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

 

 OPENINGSGEBED 

 

101. Bij overledenen die de laatste sacramenten hebben ontvangen. 

 God, almachtige Vader, in geloof belijden wij dat uw Zoon gestorven is en verrezen. 

Verleen goedgunstig dat .... die in Christus is ontslapen, door dit mysterie vol vreugde 

zal verrijzen in de kracht van onze Heer Jezus Christus. Die met U leeft en heerst... 

 

102. Bij geëngageerde gelovigen 

 God, Gij zijt barmhartig en vergevingsgezind. Wij bidden U voor ... die Gij tot U hebt 

geroepen. herinner U zijn/haar godsvertrouwen en geloof, leid hem/ haar het eeuwig 

vaderland binnen en maak hem/haar voor altijd gelukkig. Door onze Heer... 

 

103. Algemeen 

 Almachtige en barmhartige God, uw Zoon heeft vrijwillig voor ons de lichamelijke 

dood ondergaan. Schenk ... de genade te mogen delen in de wonderbare overwinning 

op de dood en in de verrijzenis ten leven van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Die 

met U leeft en heerst... 

 

104. Algemeen 

 Heer, wij bidden U voor ... wiens/wier heengaan we vandaag herdenken; laat hem/haar 

voor altijd bij U gelukkig zijn en delen in het gezelschap van uw Heiligen. Door onze 

Heer... 
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105. Algemeen 

 Heer, schenk gehoor aan ons gebed voor ...., en neem hem/haar op in de eeuwige 

vreugde. Gij hebt hem/haar naar uw beeld geschapen en tot uw kind gemaakt. Laat 

hem/haar nu het erfdeel ontvangen dat Gij hebt beloofd. Door onze Heer.... 

 

106. Bij een jeugdig gestorvene 

 God, het leven van iedere mens ligt in uw hand. Wij zijn bedroefd omdat .... in zo korte 

tijd zijn/haar leven heeft moeten voltooien; wij buigen ons hoofd en bevelen hem/haar 

van harte bij U aan: laat hem/haar in de heerlijkheid van uw huis voor altijd in de kracht 

van zijn/haar jeugd blijven. Door onze Heer... 

 

107. Bij kerkbetrokken gelovigen 

 Barmhartige Heer, wij bidden U voor ..... Zonder ophouden heeft hij/zij zich 

ingespannen voor het uitdragen van de Blijde Boodschap; schenk hem/haar als loon 

voor zijn/haar werken dat hij/zij onbekommerd mag binnentreden in uw Rijk. Door 

onze Heer... 

 

108. Bij langdurig lijden 

 God, Gij hebt van ... gevraagd zorgen en ziekte te doorstaan. Laat hem/haar als 

beloning binnengaan in de heerlijkheid van uw Zoon, zoals hij/zij Hem gevolgd is in de 

beproeving van het lijden. Door onze Heer... 

 

109. Bij plotseling overlijden 

 Toon ons, Heer, uw overweldigende goedheid, nu wij treuren over de dood van ... die 

plotseling van ons is weggenomen. Help ons te geloven dat hij/zij nu is opgenomen in 

uw huis. Door onze Heer.... 

 

110. Bij een Engelenmis 

 Genadige God, in uw ondoorgrondelijk raadsbesluit hebt Gij dit kind ... in de aanvang 

van zijn/haar leven tot U geroepen. Toon ons uw liefde en verhoor ons gebed: wij 

geloven dat deze kleine reeds bij U is in uw Rijk,  

  (want door het Doopsel hebt Gij hem/haar gemaakt tot uw kind.)  

 Laat ook ons eenmaal, samen met dit kind, gelukkig zijn, voor altijd verenigd in het 

eeuwig leven. Door onze Heer... 
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D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D   
 

 EERSTE (EN TWEEDE) LEZINGEN 

 

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

Toen Tobit zeer oud geworden was,  

riep hij zijn zoon en 

diens kinderen en zei hem:  

'Mijn zoon, je ziet dat ik oud ben en op het punt sta uit het leven te scheiden.  

Onderhoud de wet en de geboden, beoefen de liefdadigheid 

en wees rechtvaardig, opdat het je goed ga.  

Zorg dat ik waardig begraven word. 

Jongen, denk aan wat Aman zijn voogd Achiacharus aandeed:  

hoe hij hem van het licht in de duisternis bracht  

en hoe hij hem vergolden heeft.  

Achiacharus werd gered, maar die andere kreeg zijn verdiende loon  

en daalde af in de duisternis.  

Ook Manasse, die aalmoezen gaf, werd gered uit de dodelijke strik  

die Aman hem gespannen had.  

Juist Aman kwam in de strik en vond zo zijn einde. 

Zie dus, kinderen, wat aalmoezen vermogen en hoe gerechtigheid redding brengt.' Bij deze 

woorden gaf hij, liggend op zijn bed, de geest.  

Hij was honderdachtenvijftig jaar oud. 

Tobias bezorgde hem een eervolle begrafenis. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

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

Zo luiden de woorden van Job:  

"Ach, werden mijn woorden maar opgetekend, ergens in vastgelegd,  

door een ijzeren stift in een rotssteen gedreven,  

met lood gevuld, tot blijvend getuigenis.  

Want ik weet: ik ben er zeker van: mijn verlosser leeft,  

op het laatst zal hij deze wereld binnentreden.  

En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lichaam.  

Aan mijn zijde zal ik Hem zien, met eigen ogen:  

mijn hart smacht van verlangen. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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203. Uit het boek der Spreuken (31,10-12.17-18.20-21.25-29) 

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?  

Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!  

Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan winst niet ontbreken.  

Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van zijn leven.  

Zij omgordt haar lenden met kracht en maakt haar armen sterk.  

Zij merkt dat haar ondernemingen slagen; 's nachts gaat haar lamp niet uit.  

Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar handen uit naar de misdeelde.  

Zij vreest voor haar gezin geen sneeuw,  

want heel haar gezin is in scharlaken gekleed.  

Kracht en luister zijn haar gewaad en zij ziet lachend de komende dag tegemoet.  

Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid; van haar tong komen lieflijke lessen.  

Zij gaat de gangen van haar gezin na en eet haar brood niet in ledigheid.  

Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig,  

haar man staat op en roemt haar:  

"Vele vrouwen hebben zich wakker gedragen, maar gij overtreft ze alle!" 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

204. Uit het boek Prediker (3, 1-11) 

De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem: 

“Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. 

Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, 

een tijd om te planten en een tijd om wat geplant is te oogsten. 

Een tijd om te doden en een tijd om te genezen,  

een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. 

Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,  

een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 

Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen,  

een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien. 

Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,  

een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen. 

Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen,  

een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. 

Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten,  

een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. 

Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en zwoegen? 

Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd  

om er zich mee af te tobben. 

Alles wat Hij doet is goed op zijn tijd;  

ook heeft Hij de mens besef van duur ingegeven,  

maar toch blijft Gods werk voor hem van het begin tot het eind ondoorgrondelijk.” 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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205. Uit het boek der Wijsheid (3,1-9)     

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand en geen foltering zal hen deren. In de ogen 

van dwazen schenen zij dood te zijn  

en hun heengaan werd als een onheil beschouwd,  

hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging.  

Zij zijn echter in vrede. 

Ook al werden zij naar de mening van de mensen gestraft,  

zij zijn vervuld van één hoop: de onsterfelijkheid;  

na een korte tuchtiging zullen zij een grote weldaad ontvangen,  

omdat God hen op de proef heeft gesteld en bevonden heeft, dat zij waardig zijn.  

Als goud in de smeltkroes heeft Hij hen beproefd;  

als een brandoffer heeft Hij hen aanvaard.  

Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt, zullen zij schitteren  

en als vlammen door een stoppelveld jagen.  

Zij zullen rechtspreken over de naties  

en heersen over de volkeren en de Heer zal hun koning zijn, in eeuwigheid. 

Zij die op Hem vertrouwen zullen de waarheid verstaan  

en zij die trouw zijn zullen in liefde bij hem verblijven,  

want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

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

O dood, hoe bitter is de gedachte aan u  

voor de mens die in vrede leeft te midden van zijn bezittingen,  

voor de onbekommerde,  

wie het in alles wel gaat en die nog de kracht heeft van lekker eten te genieten. 

O dood, het is goed als gij verordend wordt over een mens die gebrek lijdt,  

die zijn krachten ziet slinken, over een afgeleefde mens,  

altijd door vrees geplaagd, ontmoedigd en niets meer verwachtend. 

Vrees niet, als de dood over u verordend wordt:  

denk aan hen die u zijn voorgegaan en aan hen die na u komen. 

De Heer heeft het zo verordend over alwat leeft.  

Waarom weigert gij wat de Hoogste behaagt?  

Of gij tien, honderd of duizend jaar geleefd hebt,  

in het dodenrijk kunt gij u niet beklagen over uw levensduur. 

Een zucht is het lichaam van de mens,  

maar de naam van de vrome wordt niet uitgewist. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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207. Uit het boek Ecclesiasticus (Sir.51, 1-5a.6b-12) 

Ik wil U loven, Heer, Koning,  

en U prijzen als mijn God en Redder.  

Ik wil uw naam loven, omdat Gij mijn beschermer en helper zijt geweest  

en mij hebt gered van de dood.  

Tegenover hen die mij aanvielen zijt Gij mijn helper geworden 

en groot als uw erbarmen is en uw naam,  

hebt Gij mij verlost uit de strikken van hen die loerden op buit,  

uit de hand van hen die mij naar het leven stonden,  

uit de vele noden die mij overkwamen, 

uit het verstikkende vuur, waarmee mij de brandstapel omgaf,  

midden uit de vlammen, die ik niet had aangestoken, 

uit de diepe schoot van de onderwereld.  

Vlak bij de dood was ik gekomen:  

ik stond aan de rand van het dodenrijk, zo diep. 

Aan alle kanten omsingelden ze mij en er was niemand die mij hielp.  

Ik keek uit naar steun van mensen, maar die was er niet. 

Toen dacht ik, Heer, aan uw barmhartigheid,  

en aan uw weldaden, van oudsher bewezen:  

Gij helpt degenen die op U hopen en redt hen uit de hand van hun vijanden. 

Ik liet mijn noodkreet uit de diepte klinken en smeekte  

om van de dood verlost te worden. 

Ik riep tot de Heer:  

“Gij zijt mijn vader! Verlaat mij niet op de dag van de nood,  

op de dag van de rampspoed en de verlatenheid.” 

Ik wil uw naam gestadig prijzen, en hem bezingen in mijn loflied.  

Mijn gebed is verhoord,  

want Gij hebt mij van de ondergang gered  

en mij op de dag van het ongeluk geholpen.  

Daarom zal ik U loven en prijzen en de naam des Heren zegenen. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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208. Uit de profeet Jesaja (25,6a.7-9) 

Op die dag zal de Heer van de hemelse machten  

op deze berg een gastmaal aanrichten voor alle volkeren.  

Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren die over de volkeren ligt  

en de doek die de naties bedekt. 

God de Heer zal voor altijd de dood vernietigen;  

Hij zal de tranen van alle gezichten afwissen,  

en de schande van zijn volk wegnemen van heel de aarde.  

Want zo heeft de Heer besloten.  

Op die dag zal men zeggen: dat is onze God.  

Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered.  

Dit is de Heer op wie wij ons vertrouwen hadden gesteld;  

laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij ons heeft gebracht. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

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

In die tijd sprak de Koning :  

“Jammerend over mijn leven moet ik heengaan, 

ik ben veroordeeld om de rest van mijn jaren door te brengen 

binnen de poorten van het dodenrijk. 

Ik dacht:  

In het land van de levenden zal ik de Heer nooit meer aanschouwen;  

ik zal geen mens meer zien  

als ik met de bewoners van de onderwereld verkeer. 

Mijn woning wordt neergehaald  

en boven mij weggerukt als de tent van een herder.  

Gij rolt mijn leven op als een stuk linnen  

dat een wever afsnijdt van het getouw.  

Wat kan ik zeggen, hoe de Heer aanspreken, nu Hij voor mij optreedt?  

Ik kan mijn leven vervolgen ondanks de geleden ellende. 

Heer, van zulke ervaringen kunnen mensen leven,  

ook mijn eigen leven wekken ze weer op.  

Houd Mij gezond en laat mij leven. 

Mijn ellende is in vrede verkeerd,  

Gij immers hebt mij geheeld, mij uit het graf van de ondergang gered.  

Al mijn zonden hebt Gij weggedaan, Gij hebt ze de rug toegekeerd. 

Het dodenrijk brengt U geen lof, de doden prijzen U niet.  

Wie in het graf is afgedaald hoopt niet meer op uw trouw. 

Levende mensen alleen kunnen U loven, zoals ik heden doe.  

Een vader alleen maakt zijn zonen bekend met uw trouw. 

De Heer staat gereed om mij te redden;  

wij zullen dan ook op de snaren spelen bij het huis van de Heer,  

alle dagen dat wij leven.” 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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210. Uit de profeet Jesaja (65,17-25)    

Dit zegt God de Heer:  

"Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;  

en aan wat vroeger is geweest wordt niet meer gedacht,  

het komt niet meer in de gedachten op.  

Maar vreugde ga Ik voor U scheppen en jubel voor altijd.  

Waarachtig, Jeruzalem wordt door Mij herschapen in een stad vol jubel,  

met een bevolking vol blijdschap.  

Dan zal Ik jubelen om Jeruzalem en Mij verblijden om mijn volk;  

en snikken noch kermen worden er nog gehoord. 

Er is geen zuigeling meer aan wie slechts een kort leven beschoren is,  

en geen grijsaard die zijn leven niet voltooit,  

want de jongste sterft als een man van honderd jaar,  

en wie de honderd niet bereikt wordt als een vloek beschouwd.  

Zelf wonen zij in de huizen die zij hebben gebouwd,  

en eten de vruchten van de wijngaard die zij zelf hebben geplant.  

Zij bouwen niet meer wat een ander zal bewonen en planten niets aan,  

waarvan een ander eten zal.  

Want de levensdagen van mijn volk zullen even talrijk zijn als die van de bomen,  

en mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen.  

Zij zullen zich niet moe maken voor niets,  

geen kinderen ter wereld brengen voor de verschrikking.  

Zij zijn een geslacht dat gezegend is door de Heer en hun nakomelingen met hen. Nog voor ze 

roepen zal ik hun antwoorden,  

terwijl zij nog spreken zal ik hen verhoren.  

Dan grazen de wolf en het lam eensgezind, de leeuw eet dan hooi zoals het rund, terwijl de 

slang zich zal voeden met stof.  

Niemand zal nog kwaad doen of onheil stichten op geheel mijn heilige berg,  

zo spreekt de Heer" 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

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

Het geluk bleef verre van mij, wat welstand is, wist ik niet meer.  

Mijn hoop op God blijkt vervlogen, ik leef zonder hoop.  

Ik denk aan mijn nood en ellende, dit vergiftigt mijn leven.  

Ik blijf er aldoor aan denken, het weegt op mij als een last.  

Desondanks prent ik mij in -en dat geeft mij hoop-:  

zonder einde is Gods genade, onuitputtelijk is Gods erbarmen.  

Uw grote trouw is elke morgen weer nieuw.  

Ik behoor aan de Heer -zegt mij hart- Hij blijft mijn hoop.  

Goed is de Heer voor wie Hem zoekt.  

Goed is het, in stilte op redding van de Heer te wachten. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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212. Uit de profeet Daniel (12,1-3)    

In die dagen rouwde ik, Daniel, en ik hoorde dit woord van de Heer: 

"In die tijd zal de grote vorst Michael opstaan  

om de kinderen van uw volk te beschermen.  

Want het zal een tijd van grote nood zijn  

zoals er eerder geen is geweest zolang er volkeren zijn.  

Maar al degenen van uw volk, die in het boek staan opgetekend,  

zullen in die tijd worden gered.  

En velen van hen die slapen in het stof zullen ontwaken,  

sommigen om eeuwig te leven,  

anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden.  

dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel  

en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht,  

zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

213. Uit de brief aan de Romeinen (6,3-9)  

Broeders en zusters,  

Gij weet toch, dat de doop,  

waardoor wij een zijn geworden met Christus Jezus,  

ons heeft doen delen in zijn dood?  

Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij,  

zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt,  

een nieuw leven zouden leiden.  

Zijn wij een met Hem geworden door het beeld van zijn dood,  

dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding,  

in de overtuiging dat onze oude mens met Hem gekruisigd is;  

daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen,  

zodat wij niet langer aan de zonde dienstbaar zijn.  

Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.  

Indien wij dan met Christus gestorven zijn,  

geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven:  

- want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft:  

de dood heeft geen macht meer over Hem.  

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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214. Uit de brief aan de Romeinen (8,14-23) 

Broeders en zusters,  

Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.  

De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid,  

die u opnieuw vrees zou aanjagen.  

Gij hebt een geest van kindschap ontvangen,  

die ons doet uitroepen: Abba, Vader!  

De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest,  

dat wij kinderen zijn van God.  

Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen,  

en wel erfgenamen van God tezamen met Christus,  

daar wij delen in zijn lijden,  

om ook te delen in zijn verheerlijking.  

Ik ben er zelfs van overtuigd,  

dat het lijden van deze tijd niet opweegt  

tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat.  

Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen.  

Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan,  

niet omdat zij het zelf wil,  

maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft.  

Maar zij is niet zonder hoop,  

want ook de schepping zal verlost worden  

uit de slavernij der vergankelijkheid en delen  

in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.  

Wij weten immers, dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt, altijd door.  

En niet alleen zij,  

ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen,  

ook wij zuchten over ons eigen lot,  

zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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215. Uit de brief aan de Romeinen (8,31b-35.37-39)  

Broeders en zusters,  

Indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?   

Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard,  

voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd.  

En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken?  

Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt?  

Wie zal hen veroordelen?  

Christus Jezus misschien, die gestorven is,  

meer nog,  

die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?   

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?  

Verdrukking wellicht of nood,  

vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard?   

Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk,  

dank zij Hem die ons heeft liefgehad.  

Ik ben ervan overtuigd,  

dat noch de dood noch het leven,  

noch engelen noch boze geesten,  

noch wat is noch wat zijn zal,  

en geen macht in den hoge of in de diepte,  

noch enig wezen in het heelal  

ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,  

die is in Christus Jezus onze Heer. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

216. Uit de brief aan de Romeinen (14, 7-9.10b-12) 

Broeders en zusters, 

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,  

niemand sterft voor zichzelf alleen.  

Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,  

en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer:  

of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.  

Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden:  

om Heer te zijn over doden en levenden.   

Allen zullen wij verschijnen voor de rechterstoel van God.   

Want er staat geschreven:  

Zowaar Ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie zich buigen  

en elke tong zal God lofprijzen.   

Zo zal dan ieder van ons rekenschap moeten afleggen voor zichzelf. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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217. Uit de eerste brief aan de Korintiërs (15, 12-20) 

Broeders en zusters, 

Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan,  

hoe kunnen dan sommigen onder u beweren,  

dat er geen opstanding van de doden bestaat?  

Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen.  

En wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud  

en uw geloof eveneens.  

Dan volgt zelfs dat wij over God een vals getuigenis hebben afgelegd;  

want dan hebben wij tegen God in getuigd  

dat Hij Christus ten leven heeft gewekt,  

wat Hij niet gedaan heeft,  

indien,  zoals zij beweren, de doden niet verrijzen.  

Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen,  

en als Christus niet is verrezen,  

is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden.  

Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren.  

Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd,  

zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet!  

Christus is opgestaan uit de doden,  

als eersteling van hen die ontslapen zijn.  

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

218. Uit de eerste brief aan de Korintiërs (15,51-57)   

Broeders en zusters,  

Ik deel u een mysterie mee: wij zullen niet allen sterven,  

maar wel allen van gedaante veranderen, opeens,  

in een oogwenk, bij de laatste bazuin;  

want de bazuin zal weerklinken  

en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij,  

wij zullen van gedaante veranderen.  

Want dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid worden bekleed  

en dit sterfelijke met onsterfelijkheid.  

En wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed  

en dit sterfelijke met onsterfelijkheid,  

dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan:  

De dood is verslonden, de zege is behaald!  

Dood, waar is uw overwinning?  

Dood, waar is uw angel?  

De angel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.  

Maar God zij gedankt,  

die ons de overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer.  

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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219. Uit de tweede brief aan de Korintiërs (1, 3-5)    

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,  

de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting.  

Hij troost ons in al onze tegenspoed,  

zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden,  

dank zij de troost die wij van God ontvangen.  

Want wij delen volop in het lijden van Christus;  

maar door Christus gewordt ons ook overvloedige vertroosting.  

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

220. Uit de tweede brief aan de Korintiers (4,14-5,1) 

Broeders en zusters, 

Wij weten,  

dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt,  

ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken,  

om ons tot zich te voeren, samen met u.   

Want alles gebeurt voor u:  

de genade moet zich in velen vermenigvuldigen,  

zodat steeds meer mensen dank brengen aan God,  

tot eer van zijn naam.   

Neen, wij geven de moed niet op.  

Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens,  

ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag.  

De lichte kwelling van een ogenblik  

bezorgt ons een alles overtreffende,  

altijddurende volheid van glorie.   

Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare  

maar op het onzichtbare;  

wat wij zien gaat voorbij,  

de onzichtbare dingen duren eeuwig.  

Wij weten het immers:  

als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald,  

heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel,  

een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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221.A. Uit de tweede brief aan de Korintiërs (5,1-10) 

Broeders en zusters, Wij weten het:  

als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald,  

heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel,  

een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.  

 Zolang wij in dit lichaam zijn, zuchten wij dan ook,  

vol verlangen naar de beschutting van onze hemelse woning,  

daar wij, eenmaal hiermee bekleed,  

niet naakt zullen staan.  

Wij die nog in deze tent wonen, zuchten en voelen ons bezwaard,  

omdat wij het nieuwe kleed zouden willen aantrekken  

zonder het oude af te leggen;  

dan zou dit sterfelijke meteen worden opgeslokt door onsterfelijk leven.  

God zelf heeft ons hiervoor gereedgemaakt,  

toen Hij ons de Geest gaf als onderpand.   

Daarom houden wij altijd goede moed.  

Wij zijn ons bewust dat wij, zolang wij thuis zijn in het lichaam,  

ver zijn van de Heer. Wij leven in geloof, wij zien Hem niet.  

Maar wij houden moed en zouden liever uit dit lichaam verhuizen  

om onze intrek te nemen bij de Heer.  

Daarom is onze enige eerzucht, hetzij thuis hetzij in den vreemde,  

Hem te behagen.   

Want allen moeten wij voor Christus' rechterstoel verschijnen,  

opdat ieder het loon ontvangt  

voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

221.B. Uit de tweede brief aan de Korintiërs (5, 1.6-10) 

Broeders en zusters, Wij weten het:  

als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald,  

heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel,  

een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.  

Daarom houden wij altijd goede moed.  

Wij zijn ons bewust dat wij, zolang wij thuis zijn in het lichaam,  

ver zijn van de Heer. Wij leven in geloof, wij zien Hem niet.  

Maar wij houden moed en zouden liever uit dit lichaam verhuizen  

om onze intrek te nemen bij de Heer.  

Daarom is onze enige eerzucht, hetzij thuis hetzij in den vreemde,  

Hem te behagen.   

Want allen moeten wij voor Christus' rechterstoel verschijnen,  

opdat ieder het loon ontvangt  

voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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222. Uit de brief aan de Filippenzen (3,20-21) 

Broeders en zusters, 

Ons vaderland is in de hemel,  

en uit de hemel verwachten wij onze verlosser,  

de Heer Jezus Christus.  

Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen  

en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,  

met dezelfde kracht die Hem in staat stelt  

het heelal aan zich te onderwerpen. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

223.A Uit de eerste brief aan de Tessalonicenzen (4,13-18)  

Broeders en zusters, 

Wij willen u niet in onwetendheid laten  

over het lot van hen die ontslapen zijn;  

gij moogt niet bedroefd zijn  

zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.  

Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan;  

evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen  

levend met Hem meevoeren.  

En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer:  

wij die in leven blijven tot de komst van de Heer,  

wij zullen de doden in geen geval voorgaan.  

Want wanneer het bevel gegeven wordt,  

als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God,  

dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen,  

en eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen;  

daarna zullen wij die nog in leven zijn  

tegelijk met hen in een oogwenk  

op de wolken in de lucht worden weggevoerd,  

de Heer tegemoet 

En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.  

Troost elkander dan met deze woorden. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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223.B. Uit de eerste brief aan de Tessalonicenzen (4, 13-14.17b-18)  

Broeders en zusters, 

Wij willen u niet in onwetendheid laten  

over het lot van hen die ontslapen zijn;  

gij moogt niet bedroefd zijn  

zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.  

Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan;  

evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen  

levend met Hem meevoeren.  

En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.  

Troost elkander dan met deze woorden. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

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

Vrienden, 

Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!  

Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.  

De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet,  

omdat zij Hem niet heeft erkend.  

Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God,  

en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard;  

maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt,  

wij Hem zullen zien zoals Hij is. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

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

Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven;  

wij weten het, omdat wij onze broeders liefhebben.  

De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood.  

Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar,  

en gij weet dat geen moordenaar eeuwig leven in zich heeft.   

Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus:  

Hij heeft zijn leven voor ons gegeven.  

Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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226. Uit de Openbaring van Johannes (14,13) 

In die dagen hoorde ik, Johannes, een stem uit de hemel die zei:  

“Schrijf op: Zalig de doden die in de Heer sterven, van nu af aan.”  

“Ja waarlijk,” zegt de Geest,  

“Laat hen uitrusten van hun moeiten, want hun daden vergezellen hen.”  

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

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

Ik, Johannes, zag een grote, witte troon,  

en Hem die daarop gezeten is.  

De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn  

en hun plaats werd niet meer gevonden.  

En ik kon de doden, groot en klein, voor de troon zien staan.  

En de boeken werden geopend.  

Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens.  

En de doden werden geoordeeld naar hun daden,  

zoals die in de boeken beschreven stonden.   

En de zee gaf haar doden terug,  

en de dood en de onderwereld gaven hun doden terug,  

en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn daden.  

Toen werden dood en onderwereld in de vuurpoel geworpen.  

Dit is de tweede dood, de poel van vuur.   

En ieder wiens naam niet stond in het boek des levens,  

werd geworpen in de poel van vuur. 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;  

de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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228.  Uit de Openbaring van Johannes (21,1-7) 

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;  

de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen  

en de zee bestond niet meer. 

En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,  

van God uit de hemel neerdalen,  

gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. 

Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: 

“Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen.  

Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. 

En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,  

en de dood zal niet meer zijn;  

geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn,  

want al het oude is voorbij.” 

En Hij die op de troon is gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw.”  

En ik hoorde zeggen:  

“Schrijf deze woorden op, ze zijn onfeilbaar waar.” 

Nog zei Hij tot mij: “Het is gebeurd! Ik ben de Alfa en de Omega,  

de oorsprong en het einde.  

Wie dorst heeft zal Ik te drinken geven  

uit de bron van het water des levens, om niet. 

Wie overwint zal dit alles krijgen,  

en Ik zal zijn God zijn  

en hij mijn zoon.” 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

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

“Zie, Ik kom spoedig”, zegt de Heer,  

“en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk. 

Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste,  

de oorsprong en het einde. 

Zalig zij die hun kleren rein wassen.  

Zij zullen recht krijgen op de boom des levens  

en door de poorten mogen ingaan in de stad.” 

L: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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 EVANGELIELEZING   

  

(het hier onderstaande altijd daarna 1 lezing va n nummer 301 -321  

deze wordt gelezen door de pastoor) 

 

 allen gaan staan 

 

P/D: De Heer zij met U. 

A: En met uw geest. 

P/D: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens... 

A: Lof zij U, Christus. 

 

 

 

301.  + Uit het evangelie volgens Matteus (5,1-12a) 

 

In die tijd ging Jezus de berg op en,  

nadat Hij zich had neergezet,  

kwamen zijn leerlingen bij Hem.  

Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:  

“Zalig de armen van geest,  

want aan hen behoort het Rijk der hemelen.  

Zalig de treurenden,  

want zij zullen getroost worden.  

Zalig de zachtmoedigen,  

want zij zullen het land bezitten.  

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,  

want zij zullen verzadigd worden.  

Zalig de barmhartigen,  

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  

Zalig de zuiveren van hart,  

want zij zullen God zien.  

Zalig die vrede brengen,  

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,  

want hun behoort het Rijk der hemelen.  

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt,  

vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:  

Verheugt u en juicht,  

want groot is uw loon in de hemel. 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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302.  + Uit het evangelie volgens Matteus (6, 19-21.25-34) 

 

In die tijd zei Jezus tot de menigte:  

“Verzamelt u geen schatten op aarde,  

waar ze door mot en worm vergaan  

en waar dieven inbreken om te stelen;   

maar verzamelt u schatten in de hemel,  

waar ze niet door mot of worm vergaan  

en waar dieven niet inbreken om te stelen.  

Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.  

Daarom zeg Ik u:  

Weest niet bezorgd voor uw leven,  

wat ge zult eten en wat ge zult drinken,  

en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken.  

Is het leven niet meer dan het voedsel  

en het lichaam niet meer dan de kleding?  

Let eens op de vogels in de lucht:  

ze zaaien niet en maaien niet  

en verzamelen niet in schuren,  

maar uw hemelse Vader voedt ze.  

Zijt gij dan niet veel meer dan zij?   

Trouwens, wie van u is in staat  

met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen?  

En wat maakt gij u zorgen over kleding?  

Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien.  

Ze arbeiden noch spinnen.  

Toch zeg Ik u:  

Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen.  

Als God nu het veldgewas  

dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen,  

zò kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?  

Maakt u dus geen zorgen over de vraag:  

wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken?  

Want dat alles jagen de heidenen na.  

Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt.  

Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid:  

dan zal dat alles u erbij gegeven worden.  

Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen,  

want de dag van morgen zorgt voor zichzelf.  

Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.” 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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303.  + Uit het evangelie volgens Matteus (11,25-30)   

 

In die tijd sprak Jezus:  

“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,  

omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen,  

maar ze heb geopenbaard aan kleinen.  

Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.  

Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.  

Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,  

en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt 

allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,  

en Ik zal u rust en verlichting schenken.  

Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:  

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;  

en gij zult rust vinden voor uw zielen,  

want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 
 
304.  + Uit het evangelie volgens Matteus  (13,44-46) 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  

“Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker.  

Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer,  

en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat  

en kocht die akker.  

Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels.  

Toen hij een parel van grote waarde had gevonden,  

ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.  

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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305.    + Uit het evangelie volgens Matteus (25, 1-13) 

 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen in gelijkenissen. Hij zei: 

"Het zal met het Rijk der hemelen zijn als met tien meisjes  

die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet.  

Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig.  

Want de domme namen wel hun lampen mee, maar geen olie;  

de verstandige echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee.  

Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen.  

Maar midden in de nacht klonk er geroep:  

Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!  

Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde.  

De domme zeiden tegen de verstandige:  

Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.  

Maar de verstandige antwoordden:  

Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen.  

Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.  

Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom,  

en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren;  

en de deur ging op slot.  

Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe open!  

Maar hij antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: Ik ken u niet.  

Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur. 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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306.    + Uit het evangelie volgens Matteus (25, 14-30) 

 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen in gelijkenissen. Hij zei: 

“Het is met het Rijk der Hemelen als met de man  

die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep  

om hun zijn bezit toe te vertrouwen.  

Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde een,  

ieder naar zijn bekwaamheid.  

Daarna vertrok hij.  

Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken  

en verdiende er vijf bij.  

Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had, er twee bij.  

Maar die dat ene had gekregen,  

ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen.  

Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug  

en hield afrekening met hen.  

Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren  

en bood nog vijf talenten aan met de woorden:  

“Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd;  

ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend”.  

Zijn meester sprak tot hem:  

“Uitstekend, goede en trouwe dienaar,  

over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.  

Ga binnen in de vreugde van uw heer”.  

Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei:  

“Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd;  

ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.”  

Zijn meester sprak tot hem: “Uitstekend, goede en trouwe dienaar,  

over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.  

Ga binnen in de vreugde van uw heer”.  

Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei:  

“Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt,  

die oogst waar gij niet gezaaid hebt  

en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid.  

Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen.  

Hier hebt ge uw eigendom terug”.  

Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: “Slechte en luie knecht,  

je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb  

en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?  

Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten,  

dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben.  

Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft.  

Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden;  

maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft.” 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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307.    + Uit het evangelie volgens Matteus (25, 31-40)  

 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: 

"Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid  

en vergezeld van alle engelen,  

dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie.  

Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden  

en Hij zal ze in twee groepen scheiden,  

zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.  

De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand,  

maar de bokken aan zijn linker.  

Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen:  

Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk  

dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.  

Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven.  

Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven.  

Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen,  

Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht,  

Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.  

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen:  

Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven,  

of dorstig en U te drinken gegeven?  

En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen,  

of naakt en hebben U gekleed?  

En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken?  

De Koning zal hun ten antwoord geven:  

Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt  

voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.  

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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308.    + Uit het evangelie volgens Marcus (5,21b-24.35b-42) 

 

Terwijl Jezus zich eens aan de oever van het meer bevond,  

kwam er een zekere Jairus, de overste van de synagoge.  

Toen hij Hem zag viel hij Hem te voet  

en smeekte Hem met aandrang:   

“Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven,  

kom toch haar de handen opleggen, opdat ze mag genezen en leven.”  

Jezus ging met hem mee.  

Een dichte menigte vergezelde Hem en drong van alle kanten op.  

Ondertussen kwam men uit het huis van de overste van de synagoge  

met de boodschap: “Uw dochter is gestorven.  

Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig vallen?”  

Jezus ving op wat er bericht werd  

en zei tot de overste van de synagoge:  

“Wees niet bang, maar blijf geloven.”  

Hij liet niemand met zich meegaan,  

behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus.  

Toen zij aan het huis van de overste kwamen,  

zag Hij het rouwmisbaar van mensen  

die luid weenden en weeklaagden.  

Hij ging naar binnen en zei tot hen:  

“Waarom dit misbaar en geween?  

Het kind is niet gestorven, maar slaapt.”  

Doch ze lachten Hem uit.  

Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten  

en ging met zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind  

het vertrek binnen, waar het kind lag.  

Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar:  

“Talita koemi “ ; wat vertaald betekent: “Meisje, Ik zeg je, sta op.”  

Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond; want het was twaalf jaar.  

En ze stonden stom van verbazing.  

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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309.   +  Uit het evangelie volgens Lucas (7,11-17) 

 

In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Nain heette;  

zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee.  

Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen,  

toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder,  

en deze was weduwe.  

Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar.  

Toen de Heer haar zag, voelde Hij medelijden met haar en sprak:  

“Schrei maar niet.”  

Daarop trad Hij op de lijkbaar toe en raakte die aan.  

De dragers bleven staan en Hij sprak: “Jongeman, Ik zeg je: sta op!”  

De dode kwam overeind zitten en begon te spreken,  

en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug.  

Allen werden door ontzag bevangen en zij verheerlijkten God zeggende:  

“Een groot profeet is onder ons opgestaan,”  

en: “God heeft genadig neergezien op zijn volk.”  

En dit verhaal over Hem deed de ronde door heel het joodse land  

en de wijde omtrek. 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 
 
 
310.  + Uit het evangelie volgens Lucas (12,35-40) 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

Houdt uw lenden omgord en de lampen brandend!  

Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer,  

die naar de bruiloft is, om als hij aankomt en klopt,  

hem aanstonds open te doen.  

Gelukkig de dienaars, die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.  

Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden,  

hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen.  

Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake,  

gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft.  

Begrijpt dit wel:  

Als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen,  

zou hij in zijn huis niet laten inbreken.  

Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt  

op het uur waarop gij het niet verwacht.”  

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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311.    + Uit het evangelie volgens Lucas (23,33.39-43) 

 

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet,  

sloegen zij Hem daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers,  

de een rechts, de ander links.   

Een van de misdadigers die daar hingen, hoonde Hem:  

“Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons.”  

Maar de andere strafte hem af en zei:  

“Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat?  

En wij terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben;  

maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.”  

Daarop zei hij: “Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.” En Jezus 

sprak tot hem:  

"Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.” 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 
 
 
312.A. +  Uit het evangelie volgens Lucas (23,44-46.50.52-53,24,1-6a)  

 

Het was omtrent het zesde uur;  

er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe,  

doordat de zon geen licht meer gaf.  

Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.  

Toen riep Jezus met luider stem: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.”  

Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.  

Nu was er een zekere Jozef, lid van de Hoge Raad,  

een welmenend en rechtschapen man.  

Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus.  

Na het van het kruis genomen te hebben, wikkelde hij het in een lijkwade.  

Vervolgens legde hij Hem in een graf,  

dat in een steen was uitgehouwen en waarin nog nooit iemand was neergelegd.  

Op de eerste dag van de week echter gingen zij  

zeer vroeg in de morgen naar het graf,  

met de welriekende kruiden die zij klaar gemaakt hadden.  

Zij vonden de steen weggerold van het graf, gingen binnen,  

maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.  

Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken,  

stonden er plotseling twee mannen voor hen in een stralend wit kleed.  

Toen zij van schrik bevangen het hoofd naar de grond bogen,  

vroegen de mannen haar: “Wat zoekt ge de levende bij de doden?  

Hij is niet hier, Hij is verrezen." 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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312.B. +  Uit het evangelie volgens Lucas (23,44-46.50.52-53)  

 

Het was omtrent het zesde uur;  

er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe,  

doordat de zon geen licht meer gaf.  

Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.  

Toen riep Jezus met luider stem: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.”  

Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.  

Nu was er een zekere Jozef, lid van de Hoge Raad,  

een welmenend en rechtschapen man.  

Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus.  

Na het van het kruis genomen te hebben, wikkelde hij het in een lijkwade.  

Vervolgens legde hij Hem in een graf,  

dat in een steen was uitgehouwen en waarin nog nooit iemand was neergelegd.  

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

 

 

313.A.   + Uit het evangelie volgens Lucas (24, 13-35)    

 

Op de eerste dag van de week waren er twee leerlingen op weg naar een dorp, dat Emmaus 

heette en zestig stadien van Jeruzalem lag.  

Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen.  

Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden,  

kwam Jezus zelf op hen toe en liep met hen mee.  

Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen.  

Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen,  

maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan:  

“Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.”  

Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven.  

Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij het brood, sprak de zegen uit,  

brak het en reikte het hun toe.   

Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem,  

maar Hij verdween uit hun gezicht.  

Toen zeiden ze tot elkaar: “Brandde ons hart niet in ons,  

terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?”   

Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug.  

Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen.  

Deze verklaarden: "De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen.”  

En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was  

en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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313.B.   + Uit het evangelie volgens Lucas (24, 13-35)    

 

Op de eerste dag van de week waren er twee leerlingen op weg naar een dorp, dat Emmaus 

heette en zestig stadien van Jeruzalem lag.  

Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen.  

Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden,  

kwam Jezus zelf op hen toe en liep met hen mee.  

Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen.  

Hij vroeg hun: “Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?”  

Met een bedrukt gezicht bleven ze staan.  

Een van hen, die Kleopas heette, nam het woord en sprak tot Hem:  

“Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem,  

dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is? "  

Hij vroeg hun: “Wat dan?” Ze antwoordden hem:  

“Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was,  

machtig in daad en woord in het oog van God en heel het volk;  

hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd  

om ter dood te worden veroordeeld, en Hem aan het kruis hebben geslagen.  

En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen!  

Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn.   

Zelfs hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht;  

ze waren in de vroegte naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden en 

kwamen zeggen, dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad,  

die verklaarden dat Hij weer leefde.  

Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan  

en bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen ze niet.” 

Nu sprak Hij tot hen: “O onverstandigen,  

die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben! Moest de 

Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?”  

Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten  

wat in al de Schriften op Hem betrekking had.  

Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen,  

maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan:  

“Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.”  

Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij het brood, 

sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe.   

Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem,  maar Hij verdween uit hun gezicht.  

Toen zeiden ze tot elkaar: “Brandde ons hart niet in ons,  

terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?”   

Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug.  

Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen.  

Deze verklaarden: "De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen.”  

En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was  

en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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314.    +  Uit het evangelie volgens Johannes (5,24-29) 

 

In die tijd nam Jezus het woord en sprak: 

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  

wie luistert naar mijn woord en gelooft in Hem die Mij zond,  

heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen,  

hij is immers reeds uit die dood naar het leven overgegaan.  

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u:  

er zal een uur komen, ja het is er al,  

waarop de doden de stem van Gods Zoon zullen horen  

en die haar horen, zullen leven.  

Zoals de Vader leven heeft in zichzelf,  

zo gaf Hij ook aan de Zoon leven in zichzelf te hebben.  

Hij heeft Hem macht gegeven om oordeel te vellen;  

Hij is immers de Mensenzoon.  

Verwondert u niet hierover:  

er zal een uur komen,  

waarop allen die in de graven zijn,  

zijn stem zullen horen.  

Dan zullen zij die het goede deden,  

er uit te voorschijn komen tot de opstanding ten leven,  

maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel.  

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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315.    +  Uit het evangelie volgens Johannes (6, 51-58)  

 

In die tijd sprak Jezus tot de menigte: 

"Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.  

Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.  

Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees,  

ten bate van het leven der wereld.”  

De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden:  

“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”  

Jezus sprak daarop tot hen:  

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  

als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet  

en zijn bloed niet drinkt,  

hebt gij het leven niet in u.  

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,  

heeft eeuwig leven  

en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.  

Want mijn vlees is echt voedsel  

en mijn bloed is echte drank.  

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,  

blijft in Mij en Ik in hem.  

Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader,  

zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.  

Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.  

Het is niet zoals bij de vaderen,  

die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn:  

wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”  

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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316.    +  Uit het evangelie volgens Johannes (11, 17-27) 

 

Bij zijn aankomst in Bethanie bevond Jezus  

dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.  

Betanie nu was dichtbij Jeruzalem,  

op een afstand van ongeveer vijftien stadien.  

Vele Joden waren dan ook naar Marta en Maria gekomen  

om hen te troosten over het verlies van hun broer.  

Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was,  

ging zij Hem tegemoet;  

Maria echter bleef thuis.  

Marta zei tot Jezus:  

“Heer, als Gij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.  

Maar zelfs nu weet ik,  

dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven.”  

Jezus zei tot haar: “Uw broer zal verrijzen.”  

Marta antwoordde:  

“Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag.”  

Jezus zei haar:  

“Ik ben de verrijzenis en het leven.  

Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,  

en ieder die leeft in geloof aan Mij,  

zal in eeuwigheid niet sterven.  

Gelooft gij dit?”  

Zij zei tot Hem:  

“Ja, Heer ik geloof vast dat Gij de Messias zijt,  

de Zoon Gods, die in de wereld komt.” 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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317.    +  Uit het evangelie volgens Johannes (11, 32-45) 

 

In die tijd kwam Maria, de zuster van Lazarus,  

op de plaats kwam waar Jezus zich bevond.  

Zodra zij hem zag, viel zij Hem te voet en zei:  

“Heer, als Gij hier was geweest zou mijn broer niet gestorven zijn.”  

Toen Jezus haar zag wenen,  

en eveneens de Joden die met haar waren meegekomen,  

doorliep Hem een huivering  

en diep ontroerd sprak Hij:  

“Waar hebt gij hem neergelegd?”  

Zij zeiden Hem:  

“Kom en zie, Heer.”  

Jezus begon te wenen, zodat de Joden zeiden:  

“Zie eens hoe Hij van hem hield.”  

Maar sommigen onder hen zeiden:  

“Kon Hij, die de ogen van een blinde opende,  

ook niet maken dat deze niet stierf?”  

Bij het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een huivering.  

Het was een rotsgraf en er lag een steen voor.  

Jezus zei: “Neem de steen weg.”  

Marta, de zuster van de gestorvene, zei Hem:  

“Hij riekt al, want het is al de vierde dag.”  

Jezus gaf haar ten antwoord:  

“Zei Ik u niet, dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft?”  

Toen namen zij de steen weg.  

Jezus sloeg de ogen ten hem en sprak:  

“Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt.  

Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort,  

maar omwille van het volk rondom Mij heb Ik dit gezegd,  

opdat zij mogen geloven,  

dat Gij Mij gezonden hebt.”  

Na deze woorden riep Hij met luider stem:  

“Lazarus, kom naar buiten!”  

De gestorvene kwam naar buiten,  

voeten en handen met zwachtels omwonden  

en met een zweetdoek om zijn gezicht.  

Jezus beval hun:  

“Maakt hem los en laat hem gaan.”  

Vele Joden, die naar Maria waren gekomen  

en zagen wat Hij gedaan had, geloofden in Hem.  

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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318.   +  Uit het evangelie volgens Johannes (12,23-28) 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

“Het uur is gekomen,  

dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.  

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  

als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,  

blijft hij alleen:  

maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.  

Wie zijn leven bemint, verliest het,  

maar wie zijn leven in deze wereld haat,  

zal het ten eeuwigen leven bewaren.  

Wil iemand Mij dienen,  

dan moet hij Mij volgen;  

waar Ik ben,  

daar zal ook mijn dienaar zijn.  

Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.  

Nu is mijn ziel ontroerd.  

Wat moet ik zeggen?  

Vader, red Mij uit dit uur?  

Maar daarom juist ben Ik tot aan dit uur gekomen.  

Vader, verheerlijk uw Naam!”  

Toen kwam er een stem vanuit de hemel:  

“Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.”  

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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319.   +  Uit het evangelie 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 heenga  

en ook de weg daarheen is u bekend.”  

Tomas zei tot Hem:  

“Heer, wij weten niet waar Gij heengaat:  

hoe moeten wij dan de weg kennen?”  

Jezus antwoordde hem:  

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.  

Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.   

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 



 
 

       37 

320.   +  Uit het evangelie volgens Johannes (15, 1-12) 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

"Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.  

Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af;  

en elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij,  

opdat zij meer vrucht mag dragen.  

Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.  

Blijft in Mij, zoals Ik in u.  

Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf,  

maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,  

zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij.  

Ik ben de wijnstok, gij de ranken.  

Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht,  

want los van Mij kunt gij niets.  

Als iemand niet in Mij blijft,  

wordt hij weggeworpen als de rank en verdort;  

men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden.  

Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven,  

vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.  

Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt,  

dat gij rijke vruchten draagt;  

zo zult gij mijn leerlingen zijn.  

Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad.  

Blijft in mijn liefde.  

Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven,  

gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf.  

Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn  

en uw vreugde volkomen moge worden.  

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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321.   +  Uit het evangelie volgens Johannes (16, 16-23) 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer;  

wederom een korte tijd en gij zult Mij zien.”  

Enige van zijn leerlingen zeiden daarop tot elkaar:  

“Wat bedoelt Hij met dat:  

Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer,  

en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien?  

en: Ik ga heen naar de Vader?  

Zij vroegen dus:  

“Wat betekent die korte tijd, waarvan Hij spreekt?  

Wij begrijpen niet wat Hij zegt.”  

Jezus, wetend dat zij Hem wilden ondervragen, zei tot hen:  

“Zoekt gij onder elkaar naar de betekenis van mijn woorden:  

een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer,  

en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien?  

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  

gij zult wenen en weeklagen,  

terwijl de wereld zich zal verheugen.  

Gij zult bedroefd zijn,  

maar uw droefenis zal in vreugde verkeren.  

Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd  

omdat haar uur gekomen is;  

maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht,  

denkt zij niet meer aan de pijn,  

van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen.  

Zo zijt ook gij nu wel bedroefd,  

maar wanneer Ik u zal weerzien,  

zal uw hart zich verheugen  

en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.  

Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen.  

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  

wat gij de Vader ook zult vragen,  

Hij zal het u geven in mijn Naam.” 

V: Woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 
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 HOMILIE (PREEK) 

 

 allen kunnen gaan zitten 

 

 

 VOORBEDE 

 
 

401. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens verloren gaat, 

maar dat hij leeft en gelukkig is. Bidden we daarom ook vol vertrouwen: 

 

Lector: Voor… dat niets van het goede dat hij/zij heeft gedaan voorgoed verloren mag gaan, 

maar beloond mag worden door God en mag verder leven in hen die achterblijven en dat hij/zij 

in alles waarin hij/zij een voorbeeld is geweest, tot ons mag blijven spreken, ook nu hij/zij 

gestorven is. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Voor de familieleden en vrienden van de overledene... dat zij dankbaar zullen blijven 

voor al het goede dat hij/zij heeft betekend en blijven meewerken aan Gods plan met de 

wereld, en in de herinnering aan de overledene kracht vinden zijn/haar werk voort te zetten. 

Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Dat onze overleden familieleden en vrienden mogen delen in de verrijzenis, en dat alle 

overleden medeparochianen mogen delen in het eeuwig geluk. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

Priester: Heer God, Gij die houdt van mensen, schenk heil en geluk aan levenden en doden. 

Verhoor het gebed van uw kerkgemeenschap die in rouw is om het verlies van .... Dat vragen 

wij U door Christus onze Heer. Amen. 
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402. Priester: Bidden wij in geloof tot God, de almachtige Vader, die zijn Zoon Jezus 

Christus heeft doen opstaan uit de doden, voor het heil van levenden en doden: 

 

Lector: Voor… dat zijn/haar tekortkomingen genade mogen vinden bij God, die zich door 

Jezus Christus met ons heeft verzoend en dat zijn/haar wensen en verlangens vervuld mogen 

worden in God, die liefde is. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Voor de familieleden en vrienden van de overledene... dat zij in hun droefheid troost 

mogen vinden bij de levende God, die alle mensen met zijn liefde omringt en dat zij de moed 

niet opgeven, maar in de herinnering aan de overledene kracht vinden zijn/haar werk voort te 

zetten. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Dat onze overleden familieleden en vrienden mogen delen in de verrijzenis, en dat alle 

overleden medeparochianen mogen delen in het eeuwig geluk. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Priester: God, die het heil verlangt van alle mensen en niet wil dat iemand verloren gaat, 

verhoor ons gebed en beantwoord al onze beden zodat levenden en doden vrede en troost 

mogen ondervinden. Door Christus onze Heer. Amen. 
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403. Priester:  Broeders en zusters, midden in ons leven worden wij getroffen door de 

dood, Laat ons bij dit pijnlijk verlies bidden tot God, onze Vader, die ons bijstaat en 

vertroost in alle tegenspoed.  

 

Lector: Voor onze overledene….: dat God hem (haar) rust schenkt voor al zijn (haar) 

zwoegen, verkwikking na alle zorgen en het geluk van de eeuwige vreugde. Laat ons 

bidden.  

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Voor de familieleden en vrienden die bedroefd zijn om dit afscheid: dat hun 

droefheid wordt verzacht door de dankbare herinnering aan al het goede dat de overledene 

…..tot stand heeft gebracht. Laat ons bidden.  

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Voor allen die moeten leven met een lege plaats aan hun zijde, voor hen die eenzaam 

en moedeloos zijn: dat zij hun hart geopend houden in hoop en verwachting. Laat ons 

bidden.  

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Voor deze gemeenschap rond het altaar: dat ons geloof niet verkleint in de 

beproeving, maar dat wij ons met vertrouwen tot de Heer wenden, die de verrijzenis is en 

het leven. Laat ons bidden.  

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Priester:  Goede God, die onze Vader zijt, niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt, wel voor 

het leven. Wij vragen U : geef dat…… die overleden is, mag leven bij U, en dat wij allen 

groeien in geloof en hoop. Door Christus onze Heer.  

 
 
 

404. Priester: Bidden we, één van hart en één van geest, tot de barmhartige God, die ons 

smeken hoort en goed is voor ieder die vol vertrouwen tot hem bidt: 

 

Lector: Voor … dat hij/zij na dit leven vrij van zorgen mag wonen in de vrede van de Heer. 

Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Voor de familieleden en vrienden van de overledene... dat zij zich ondanks hun 

droefheid opnieuw aan het leven durven toevertrouwen en met vertrouwen blijven zien naar de 

toekomst. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Dat onze overleden familieleden en vrienden mogen delen in de verrijzenis, en dat alle 

overleden medeparochianen mogen delen in het eeuwig geluk. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Priester: Barmhartige God, wij komen vol vertrouwen met onze gebeden tot U. Geef ons de 

moed ons leven in uw hand te leggen, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  Amen. 
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405. Priester:  Veelgeliefde broeders en zusters, onze God is een God van levenden en Hij 

wekt in ons het verlangen naar het eeuwig leven. Laat ons dan bidden tot God, onze Vader.  

 

Lector: Voor onze dierbare overledene ... : dat zijn (haar) leven, zijn (haar) vreugde en 

lijden, zijn (haar) zwakheid en vertrouwen, aanvaard mogen worden door de Heer. Laat ons 

bidden.  

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Voor hen die door dit sterven worden beproefd, familieleden, vrienden en kennissen 

: dat God hen mag troosten en opbeuren door zijn aanwezigheid. Laat ons bidden.  

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Voor ons allen die hier aanwezig zijn om te bidden : dat wij elkaar helpen het lijden 

te dragen door onze fijngevoeligheid en ons diep medeleven Laat ons bidden.  

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Priester:  God, onze Vader, alles wat ons dierbaar is hebben wij in uw handen gelegd. Geef 

ons wat wij U met aandrang vragen. Toon dat uw trouw en barmhartigheid sterker zijn dan 

de dood. Door Christus onze Heer.  

 

 

406. Priester: Broeders en zusters, laten wij nu biddend voor de Heer brengen wat ons 

vandaag het meest bezig houdt.  

 

Lector:  Bidden wij voor deze overledene…… en voor allen die ontslapen zijn in de hoop 

der verrijzenis: dat zij mogen overgaan van de dood naar het leven. Laat ons bidden.  

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Voor deze familie in rouw en voor allen die beproefd zijn, ook voor hen die geen 

uitweg meer zien: dat God hen sterkt en bemoedigt. Laat ons bidden.  

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Voor hen die lijden, voor hen die eenzaam sterven, voor hen die geen vriendschap 

ontmoeten, voor allen die nergens gehoor krijgen: dat zij in de woorden van Jezus uitkomst 

vinden en nieuwe hoop. Laat ons bidden.  

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Voor de kerk van Jezus op aarde; dat zij zijn woord mag spreken en de belofte 

levendig houdt dat God eenmaal alles nieuw zal maken Laat ons bidden.  

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Priester:  Heer, onze God, het kan niet zijn dat de dood het einde is en dat wij leven om te 

sterven. Gij zijt immers een God van levenden en niet van doden. Wij bidden U voor deze 

mens….. die ons zo dierbaar is. Schenk hem (haar) vergiffenis van zonden. Neem hem 

(haar) op in uw eeuwige vreugde waarheen zovelen ons reeds zijn voorgegaan, dank zij de 

verrijzenis van Jezus, uw Zoon, onze Heer.  
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407. Priester: Laten wij bidden tot de Heer, onze God want in Hem is er geen dood, maar 

leven in eeuwigheid:  

 

Lector: Dat onze overleden medeparochianen, onze overleden familieleden en vrienden, ten 

volle mogen delen in het geluk dat de Heer voor allen heeft weggelegd; Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Dat zij die door de dood worden verrast niet met lege handen zullen staan voor de 

rechterstoel van God; Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Dat allen die vandaag zullen sterven hun angst voor de dood zullen overwinnen door 

de hoop op het eeuwig leven; dat alle overledenen, die tegenover God komen te staan, de 

grootte van zijn barmhartigheid mogen ondervinden; Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Priester: Heer, onze God, wij doen vol vertrouwen een beroep op uw barmhartigheid voor 

allen die door de dood van ons zijn heengegaan. Schenk hun het volmaakte geluk, dat zij 

hier op aarde niet konden vinden. Dat vragen wij u door Jezus Christus, uw Zoon, die de 

dood heeft overwonnen en nu met U leeft in de eeuwen der eeuwen. -- Amen.  

 
 

408. Priester: Bidden we, één van hart en één van geest, tot de barmhartige God, die ons 

smeken hoort en goed is voor ieder die vol vertrouwen tot hem bidt: 
 

Lector: Bidden we voor … die gestorven is: dat zijn/haar diepste en innigste verlangens in 

vervulling gaan bij de Oorsprong van al het goede, en dat hij/zij ten volle mag delen in het 

geluk dat God voor allen heeft weggelegd. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Bidden we voor hen die getroffen zijn door de dood van een dierbare, dat zij in 

geloof en vertrouwen verder leven en dat zij kracht naar kruis ontvangen, op voorspraak van 

Jezus Christus, die het leven is en de verrijzenis. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Bidden we voor hen die door de dood verrast zijn, dat zij nu ervaren mogen dat er 

een duurzaam geluk is dat niet ontnomen wordt, onbedreigde vrede, leven zonder ziekte, 

lijden en dood. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Voor allen die gestorven zijn in de Heer, dat zij ook met de Heer verrijzen en 

deelhebben aan zijn heerlijkheid; dat zij voor altijd maaltijd houden met Christus en door 

zijn spijzen geheel verzadigd worden. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Priester: Barmhartige God, wij komen vol vertrouwen met onze gebeden tot U. Geef ons de 

moed ons leven in uw hand te leggen, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  Amen. 
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409. Priester: Bidden we, één van hart en één van geest, tot de barmhartige God, die ons 

smeken hoort en goed is voor ieder die vol vertrouwen tot hem bidt: 
 

Lector: Bidden we voor de gestorvene, dat hij (zij) na een werkzaam leven op aarde een 

verkwikkende rust vindt in de vrede en vreugde van Gods huis. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Bidden we voor de familieleden en de vrienden van de overledene, dat zij dankbaar 

zijn voor al het goede dat de overledene verricht heeft, en dat ze zijn (haar) werk 

voortzetten. Voor de familieleden van de overledene, dat zij in hun droefheid troost vinden 

bij de levende God, die alle mensen met zijn liefde omringt. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Wij bidden voor de overledenen, dat hun zoeken en twijfelen overgaan in de 

vreugdevolle zekerheid van de aanschouwing der goddelijke Wijsheid. Laat ons bidden…  

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Priester: Barmhartige God, wij komen vol vertrouwen met onze gebeden tot U. Geef ons de 

moed ons leven in uw hand te leggen, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  Amen. 

 

 
Bij de uitvaart van een kind 

410. Priester: Bidden wij tot God, de barmhartige Vader die ons zozeer heeft liefgehad dat 

Hij zijn eniggeboren Zoon voor ons niet heeft gespaard.  

 

Lector: Heer, vanaf zijn eerste levensdagen hebben wij dit kind getekend met het teken van 

het geloof, het binnengebracht in de kring van uw gelovigen. Leid Gij het nu binnen in de 

gemeenschap van uw heiligen. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

(of indien niet gedoopt)  

 

Lector: Heer, Schepper van het heelal, Gij hebt dit kind in het leven geroepen, al heeft het 

dit niet gevraagd. Geef het nu ook deel aan het leven van de eeuwigheid. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Heer, in de dood van hun kind hebben deze ouders een stuk van hun eigen leven 

verloren. Bevestig hun geloof in de belofte van het eeuwig leven. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Lector: Heer, in dit gezin is nu een lege plaats en velen treuren om het verlies van dit kind. 

Laat allen vanuit de christelijke hoop tot rust en aanvaarding komen. Laat ons bidden… 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Priester: Heer, wij kunnen niet begrijpen; de zin van deze dood ontgaat ons helemaal. Toch 

willen wij U danken want alle leven komt van U en is voor U bestemd. Breng nu tot 

volkomenheid wat Gij op aarde in dit kind begonnen zijt. Door Christus onze Heer. Amen.  
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DE HEILIGE EUCHARISTIE 
 

 BEREIDEN VAN HET ALTAAR 

 

AANKONDIGING 
 

Eucharistieviering. 

Wij gaan nu een kort moment van bezinning houden. De gedachtenisprentjes zullen worden 

uitgedeeld. Ondertussen zal het altaar in gereedheid worden gebracht voor de viering van de 

Eucharistie; de gaven van brood en wijn worden aangedragen, en U bent ook in de 

gelegenheid U daar bij aan te sluiten in de collecte. 

 

 

 GEBED OVER DE GAVEN 

 

P: 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. 
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501. In alle gevallen te gebruiken: 

Heer, aanvaard onze gaven en verhoor ons gebed. Neem ... op in de heerlijkheid bij uw 

Zoon, die ons met elkaar verbindt door dit grote sacrament van zijn liefde. Door 

Christus onze Heer. 

 

502. Bij kerkbetrokken gelovigen 

Barmhartige Heer, wij bieden U deze gaven aan voor het heil van... en vragen U: laat 

hem/haar een genadig Rechter vinden in uw Zoon, op wie hij/zij in dit leven zijn/haar 

vertrouwen heeft gesteld als op een liefdevolle Verlosser: Christus onze Heer. 

 

503. Heer, zie genadig naar de offergaven die wij U aanbieden voor .... Gij hebt 

hem/haar de gave geschonken van het christelijk geloof. Moge dit geloof nu zijn 

bekroning vinden bij U. Door Christus onze Heer. 

 

504. Algemeen 

Almachtige en barmhartige God, reinig door dit offer .... van zijn/haar zonden in het 

bloed van Christus. Gij hebt hem/haar gezuiverd door het water van het doopsel; moge 

uw liefdevolle vergeving hem/haar voor altijd rein maken. Door Christus onze Heer. 

 

505. Heer, zie goedgunstig naar de gaven die wij U aanbeden voor .... Zuiver 

hem/haar door de heilskracht van deze Eucharistie. Laat hem/haar voor altijd leven in 

uw glorie en gelukkig zijn. Door Christus onze Heer. 

 

506. Heer, wees .... genadig, voor wie wij dit offer van lof aan U opdragen. Wij 

bidden U ootmoedig: moge hij/zij door dit mysterie van de verzoening verrijzen tot 

eeuwig leven. Door Christus onze Heer. 

 

507. Bij een engelenmis: 

Heer, heilig deze gaven die wij U hebben aangeboden en verhoor ons gebed voor de 

ouders van dit kind. Zij hebben het van U mogen ontvangen en geven het nu terug aan 

U. Schenk hen eens de vreugde hun kind weer te zien in uw Koninkrijk. Door Christus 

onze Heer. 
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 PREFATIE 

 

601 

 Prefatie 1 van de overledenen. 
 

De Heer zij met U.  

En met uw geest.  
Verheft uw hart.  

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil 

en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. 

Want Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige hoop. In 

onze angst omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte, dat wij eens onsterfelijk 

zullen zijn met Hem. Gij neemt het leven, God niet van ons af, Gij maakt het nieuw, 

dat geloven wij op uw Woord. En als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, 

heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen. Daar-

om, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en 

aanbidden wij U, en zingen U toe met de woorden: 

 

602 
 Prefatie 2 van de overledenen. 
 

De Heer zij met U.  

En met uw geest.  
Verheft uw hart.  

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil 

en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer. 

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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603 
 Prefatie 3 van de overledenen. 
 

De Heer zij met U.  

En met uw geest.  
Verheft uw hart.  

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil 

en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer.   

Bij Hem vindt de wereld redding: Hij is het leven van alle mensen, Hij is de verrijzenis 

van de doden.  

Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U vol vreugde aanbidden, 

Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U 

- en dat ook onze hulde wordt gehoord, als U ter eer dit lied wordt aangeheven: 

 

604 
 Prefatie 4 van de overledenen. 
 

De Heer zij met U.  

En met uw geest.  
Verheft uw hart.  

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil 

en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal.  

Door uw beschikking komen wij in deze wereld. Onder uw leiding gaan wij door het 

leven. Volgens uw wil keren wij - krachtens de wet van de zonde - terug tot de aarde 

waaruit wij zijn genomen. Maar op een teken van U staan wij op uit de dood, want wij 

zijn verlost door het sterven van uw Zoon om te delen in de heerlijkheid van zijn 

verrijzenis.         

Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden 

zijn en zingen U toe vol vreugde: 
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605 
 Prefatie 5 van de overledenen. 
 

De Heer zij met U.  

En met uw geest.  
Verheft uw hart.  

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil 

en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal.   

Want voor ons die de dood hebben verdiend, zijt Gij genadig en vol liefde: door de 

zonde is de dood over ons gekomen, door Christus' overwinning zijn wij verlost en 

worden wij met Hem weer tot leven geroepen. 

Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden 

zijn, en zingen U toe vol vreugde: 

 
 

 

 

 

SANCTUS 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 

Deus Sabaoth.  

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis.  

Benedictus qui venit in nomine Domini.  

Hosanna in excelsis. 

 

HEILIG 

 

Heilig, Heilig, heilig de Heer, de God der 

hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde 

van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des 

Heren. Hosanna in den hoge. 

 

 er wordt één van de volgende gebeden gekozen. Men wordt verzocht tijdens dit 
gebed -indien U kunt- te knielen(Vredeskerk) te staan (in de Montfortkerk en de 
Petrus Donderskerk). 
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701         EUCHARISTISCH GEBED IB (Romeinse canon) 

 

P: U dan, algoede Vader, vragen wij nederig door Jezus Christus uw Zoon, onze 

Heer, te aanvaarden en te zegenen deze giften, deze gaven, deze heilige en vlekkeloze 

offeranden, die wij U aanbieden allereerst voor uw heilige katholieke Kerk - geef haar 

genadig vrede, bescherming en eenheid en geleid haar over de gehele wereld - en voor 

uw dienaar, onze paus N., voor onze bisschop N., en voor allen die, rechtzinnig en 

trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. 

 

Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen en allen hier aanwezig, wier geloof Gij kent 

en wier toewijding U gebleken is, voor wie U dit offer van lof wordt gebracht - voor 

henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij 

hopen - en die hun gebeden richten tot U, de eeuwige, levende en ware God. 

 

Verbonden in eenzelfde gemeenschap eren wij de gedachtenis allereerst van de 

roemrijke Maria, altijd maagd, moeder van onze Heer en God Jezus Christus, en mede 

van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en martelaren Petrus 

en Paulus, Andreas, (Jacobus en Johannes, Tomas, Jacobus, Filippus, Bartolomeüs, 

Matteus, Simon en Taddeüs; Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, 

Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus) en van al uw 

heiligen; omwille van hun verdiensten en voorbede help ons in alle omstandigheden 

door uw kracht en uw bescherming. 

 

Aanvaard genadig - vragen wij, Heer - dit offer van ons uw dienaars, en van allen die 

U toebehoren; leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede, ontruk ons aan de eeu-

wige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. 

 

Gewaardig U, God, deze offerande ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, 

haar waarachtig en aanvaardbaar te maken; dat zij aldus voor ons worde het Lichaam 

en Bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. 

 

Die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen,  

 

en de ogen opgeslagen ten hemel, tot U, God zijn almachtige Vader, U prijzend en 

dankend een zegenbede heeft gesproken en aan zijn leerlingen gegeven met de woor-

den:  

 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM  

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij ook, na het avondmaal deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen, en 

U prijzend en dankend heeft Hij andermaal een zegenbede gesproken, en hem aan zijn 

leerlingen gereikt met de woorden: 
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 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. 

 

A: Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker verkondigen wij 

de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

P: Daarom, gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon onze Heer, 

en zijn verrijzenis uit de dood, alsook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de 

hemel, brengen wij, uw dienaren, tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven 

majesteit - van uw eigen giften en gaven - het volmaakte offer, het heilig offer, het 

vlekkeloze offer: het heilig Brood van het eeuwige leven en de beker van onze 

verlossing in eeuwigheid.  

 

Gewaardig U op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden, 

zoals Gij hebt willen aanvaarden de gaven van uw dienaar Abel, de Rechtvaardige, het 

offer van onze stamvader Abraham en het heilig offer, de offergave zonder vlek, U 

opgedragen door uw hogepriester Melchisedek. 

 

Wij smeken U, almachtige God, laat deze gaven in de handen van uw heilige engel 

dragen tot op uw altaar in den hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij allen, 

als wij, door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig Lichaam en Bloed van uw 

Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. 

 

Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die vóór ons zijn heengegaan, gemerkt 

met het teken van het geloof en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en allen 

die in Christus zijn ontslapen genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de 

vrede. 

 

En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef 

ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren Johannes, 

Stefanus, Mattias en Barnabas, (Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, 

Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia,) en van al uw heiligen. Laat ons 

toe in hun gezelschap - vragen wij - niet naar de schatting van onze daden, maar door 

de weldaad van uw vergiffenis: door Christus onze Heer. 

Door wie Gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en 

ons uitdeelt. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God 

almachtige Vader in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.  

A: Amen.   (vervolg blz.62)  
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702   EUCHARISTISCH GEBED 2B 

 

P: Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron, uit U stroomt alle heiligheid. 

Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot 

Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 

 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij brood in zijn 

handen, dankte U, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en zei: 

 

 NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, reikte hem aan 

zijn leerlingen en sprak: 

 

 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 GE-

DENKEN. 

 

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. 

 

P: Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, heilige Vader, dat uw Zoon is 

gestorven en verrezen en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven: dit Brood dat 

leven geeft en deze Beker die ons redde van de dood. 

 

Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn 

te treden en U dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en 

Bloed van uw eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar 

toegroeien door de kracht van uw heilige Geest. 

 

 

Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze gemeenschap 

rondom de bisschop van Rome, paus..., onze bisschop ... en allen die Gij tot uw dienst 

hebt geroepen. 

 

Gedenk... die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Hij/zij is met Christus in het 

doopsel gestorven en herboren. Laat hem/haar ook deelachtig worden aan zijn 

opstanding uit de dood. 
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Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de 

verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn; neem hen op in 

uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.  

 

Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd Maria, de moeder 

van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen en met allen die 

op deze aarde leefden in uw welbehagen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang 

die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon 

aanhouden tot in uw heerlijkheid. 

 

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.    (vervolg blz.62) 
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703   EUCHARISTISCH GEBED 2C   

 

P: Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze 

gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden + tot Lichaam en 

Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, 

sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: 

 

 NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem 

zijn leerlingen met deze woorden: 

 

 NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE 

BEKER VAN HET 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. 

 

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

de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

Of: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, 

dat Gij verrezen zijt. 

 
P: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de 

kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht 

te staan en uw heilige dienst te verrichten. 

 

Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van   Christus en wij smeken U, dat wij door de 

heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde 

volkomen wordt, één heilig volk met N., onze paus en N., onze bisschop, en allen die 

uw heilig dienstwerk verrichten. 

 

Gedenk .... 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. 
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Wij vragen U: ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de 

moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en alle 

heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het 

eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus uw Zoon. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, 

almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.  

   

 

A: Amen.   (vervolg blz.62) 
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704   EUCHARISTISCH GEBED 3B 

 

P: Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen, 

want door Jezus Christus uw Zoon onze Heer maakt Gij alles levend en heilig in de 

kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig U een volk bijeen te brengen uit alle 

naties en rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere offerande hulde 

worden gebracht aan uw Naam.  

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle 

ootmoed vragen wij U ze te heiligen door uw Geest en ze Lichaam en Bloed te doen 

zijn van Jezus Christus uw Zoon onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen 

vieren. 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak daarover het 

dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn 

leerlingen en zei: 

 

 NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam te 

verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 

 

 NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE 

BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN 

BLOED, DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT 

VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDEN-

KEN. 

 

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. 

 

P: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn 

glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol 

verwachting open voor zijn wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, 

zo levend en heilig.  

 

Wij vragen U, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw Kerk en wil er uw Zoon 

in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef, dat wij mogen 

worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn 

heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.  

 

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het erfdeel 

verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt samen met Maria, de heilige maagd en Moeder van 

God: met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw heilige apostelen en 



 
 

       57 

martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 

 

Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van 

uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend. 

Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar 

... onze paus en ... onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het 

gelovige volk, dat Gij u hebt verworven. 

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die 

hier bij U is en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al 

uw kinderen van overal bijeen. 

Gedenk ...., die Gij uit deze wereld naar U toegeroepen hebt. Geef dat hij/zij die zoals 

uw Zoon de dood moest ondergaan ook zoals Hij zal verrijzen; want Hij zal de doden 

doen opstaan en ons aardse lichaam aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk doen zijn. 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren en die van ons 

zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen 

zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Dan wist 

Gij alle tranen uit onze ogen: wij zullen U zien, God van ons zoals Gij zijt; voor 

eeuwig op U gelijkend zullen wij eindeloos U prijzen door Christus onze Heer. In Hem 

schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 

 

Door Hem en met hem en in Hem, zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, 

Almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.  

 

A: Amen.   (vervolg blz.62) 
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705   EUCHARISTISCH GEBED 5   ("God onze Vader") 

 

P: God onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven 

geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon onze Heer. In Hem 

zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende Woord, 

uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en 

dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U 

dank verschuldigd om Hem. 

 

God onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw 

heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde 

Zoon, Jezus Christus. 

 

Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld 

bemind; nu gaf Hij hun het bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 

 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het 

brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God zijn almachtige 

Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met 

de woorden: 

 

 NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN  

 LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen 

en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 

 

 NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE 

BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN 

BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT 

VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GE-

DENKEN. 

 

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, tot dat Hij komt. 

 

P: 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. 
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Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 

 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar 

en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht 

aan onze paus N., aan onze bisschop N. en aan allen die Gij als herders in uw Kerk 

hebt aangesteld. 

 

Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en 

vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 

 

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de 

apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun 

vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw groot-

heid 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.    (vervolg blz.62) 
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706    EUCHARISTISCH GEBED 6  

 

P: Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons, dat onze namen 

staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dankzij Jezus Christus uw 

Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen 

die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te 

worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft 

en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de Naam geworden is voor heel ons leven ten 

einde toe. 

 

Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot 

Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

 

Want in de nacht, dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen, Hij zegende U, 

Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 

 

 NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de 

woorden: 

 

 NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE 

BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN 

BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT 

VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE 

GEDENKEN. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

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

de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

Of: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, 

dat Gij verrezen zijt. 

 
P: 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 ver-

kondigen wij hem door deze levensbeker en door dit Brood dat wordt gedeeld. 

 

Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat, en maak ons tot een 

volk, dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker dan 

oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; 

breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon 
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hier in ons midden. 

 

Bevestig uw Kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof tezamen 

met uw dienaar ..., onze paus, ..., onze bisschop, en met alle bisschoppen. 

 

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd Maagd, de Moeder van de Heer, met de 

apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor 

levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. Door 

Christus onze Heer. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, 

almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 

 

A: Amen.   (vervolg blz. 62) 
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 COMMUNIERITUS 

 

P: Præceptis salutaribus moniti, et 

divina institutione formati, audemus 

dicere: 

 

A: Pater noster, qui es in cælis, 

sanctificetur nomen tuum, adveniat 

regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut 

in cælo et in terra. Panem nostrum 

cotidianum da nobis hodie. Et dimitte 

nobis debita nostra, sicut et nos 

dimittimus debitoribus nostris; et ne 

nos inducas in tentationem; sed 

libera nos a malo. 
 

P: Aangespoord door een gebod van de 

Heer en door zijn goddelijk woord onder-

richt, durven wij zeggen: 

 

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. 

P: 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 on-

rust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 

A: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 

 

P: Heer Jezus Christus, Gij hebt tot uw apostelen gezegd: "vrede laat ik U, mijn 

vrede geef Ik u". Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. 

Vervul uw belofte; geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij, die leeft in 

eeuwigheid.  

A: Amen. 

 

P: De vrede des Heren zij altijd met U. 

A: En met uw geest. 

 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem. 

 

 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 

wereld, ontferm u over ons.  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 

wereld, ontferm u over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 

wereld, geef ons de vrede. 
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P: Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat 

wegneemt de zonden der wereld: 

 

A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal 

gezond worden. 
 

 

 COMMUNIE 

 

Mededeling/aankondiging: 

 Er wordt communie uitgereikt aan de gelovigen. U kunt daaraan deelnemen als U 
dit gewoon bent te doen. 
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 GEBED NA DE COMMUNIE 

 

801.  Algemeen 

Heer, wij hebben het Sacrament ontvangen van uw eniggeboren Zoon, het Paaslam dat 

voor ons is geslacht en in heerlijkheid verrezen is. Wij bidden U voor ...: zuiver 

hem/haar door de kracht van het paasmysterie en laat hem/haar eens delen in de 

vreugde van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.  

 

802. Heer onze God, uw Zoon heeft ons in het sacrament van zijn Lichaam voedsel 

gegeven voor onze uittocht naar het eeuwig leven. Geef goedgunstig dat .... door de 

kracht van de Eucharistie voor eeuwig mag aanzitten aan de tafel van Jezus Christus, 

onze Heer. 

 

803. Heer, door deze Eucharistie schenkt Gij ons nieuwe levenskracht. Wij bidden U: 

laat door dit sacrament .... bevrijd worden van alle zonden en overgaan tot uw eeuwig 

rijk. Door Christus onze Heer. 

 

804. Heer, gesterkt door dit levengevende sacrament vragen wij U: Zuiver .... door de 

kracht van dit mysterie en laat hem/haar als deelgenoot van uw Verbond voor altijd 

gelukkig zijn in de vrede van Christus. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 

 

805. Heer, moge het offer van uw Kerk heilzaam zijn voor .... Laat hem/haar met uw 

heiligen, delen in de glorie van Christus, wiens barmhartigheid hij/zij in dit sacrament 

heeft mogen ontvangen. Door Christus onze Heer. 

 

806. Gesterkt door deze Eucharistie, vragen wij, Heer: bevrijd .... uit de greep van de 

dood, en laat hem/haar vol vreugde delen in de verrijzenis van uw Zoon, Christus, 

onze Heer. 

 

807. Bij kerkbetrokken gelovigen. 

Heer, betoon door dit offer dat Gij uit onze handen hebt aangenomen, aan .... uw milde 

barmhartigheid. Eens hebt Gij hem/haar de genade van het doopsel geschonken; laat 

hem/haar nu binnengaan in uw vreugde zonder einde. Door Christus onze Heer. 

 

808. Bij een engelenmis 

Heer, Gij hebt ons gesterkt met uw heilige gave, terwijl dit kind al mag aanzitten aan 

uw tafel in het hemelrijk. Wij vragen U: laat ook ons eenmaal een plaats krijgen bij U, 

en met dit kind van uw gaven genieten. Door Christus onze Heer. 
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LAATSTE AANBEVELING TER AFSCHEID 
 

901 UITNODIGING  

 

P: Nu wij als gelovige mensen onze plicht vervullen en dit menselijk lichaam uitgeleide 

gaan doen, willen wij met vertrouwen bidden tot God, voor wie alles leeft, dat Hij het lichaam 

van onze dierbare overledene, dat wij in al zijn broosheid aan de aarde gaan toevertrouwen, in 

kracht doet opstaan, en dat Hij zijn/haar ziel opneemt in de kring van zijn heiligen en getrou-

wen. Moge Gods oordeel over hem/haar barmhartig zijn: moge Hij hem/haar uit de dood 

verlossen en van zijn/haar schulden ontslaan. En moge hij/zij zo, verzoend met de Vader, en 

gedragen op de schouders van de goede herder, in het gezelschap van de eeuwige Koning, 

samen met Gods uitverkorenen, voor altijd gelukkig zijn. 

 

902 UITNODIGING 

 

P: Na in geloof voor ... gebeden te hebben willen wij hem/haar nu onze laatste groet 

brengen. In dit 'vaarwel' klinkt de droefheid door van het afscheid, maar het heeft ook een 

hoopvolle klank die ons troost: wij zullen ... terugzien en weer genieten van zijn/haar 

vriendschap; want God is barmhartig en goed: eens zullen wij onze verbondenheid, waarvan 

wij in deze kerk vol droefheid afstand doen, met vreugde opnieuw beleven in het Rijk van 

God. Troosten wij elkaar dan door ons geloof in Christus. 

 

903 UITNODIGING 

 

Voordat wij uiteengaan willen wij samen ...  een laatste groet brengen, en het 'vaarwel', dat wij 

hier voor het laatst uitspreken wil een uitdrukking zijn van onze liefde. Het verzacht de 

droefheid en versterkt onze hoop. Want eens hopen wij onze .... weer met vreugde te begroeten 

daar, waar de liefde van Christus die alles overwint, zelfs de dood voorgoed zal overwinnen. 

 

904 UITNODIGING 4 (Bij een Engelenmis) 

 

De Heer heeft in zijn voorzienigheid besloten dit kind tot zich te roepen  

 (dat Hij door het doopsel als zijn eigen kind had aangenomen).  

Wij gaan nu zijn/haar lichaam begraven, maar eens zal het verrijzen en een nieuw leven leiden 

zonder einde. Laten wij in vast vertrouwen op het leven  

 (waartoe dit kind door het doopsel werd herboren en waarin het nu al is  

 binnengegaan),  

God bidden, dat Hij de ouders en familieleden troost en in ons allen het verlangen wekt naar 

de hemelse vreugde. 

 

 

Vervolg na 901 t/m 904: 

Wij willen nu een laatste groet brengen aan ... Het water herinnert ons aan het doopsel dat ook 

hij/zij eens heeft ontvangen, en met wierook eren wij dit lichaam, en dat ook onze gebeden tot 

God mogen opstijgen als wierook voor zijn Aanschijn. 
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 Het lichaam wordt nu besprenkeld en bewierookt. Ondertussen wordt er orgel gespeeld of 

gezongen: 

 

Subvenite Sancti Dei, occurite angeli 

Domini: *Suscipientes animam eius: 

Offerentes eam in conspectu Altissimi. 

--Suscipiat te Christus, qui vocavit te: 

et in sinum Abrahae angeli deducant 

te. 

*Suscipientes... 

 

Daal af, heiligen Gods, snel toe, engelen van de 

Heer: 

*Om zijn ziel op te nemen: haar aan te bieden tot 

voor het aanschijn van de Allerhoogste. 

--Moge Christus U opnemen, die U geroepen heeft, 

en dat de engelen U in de schoot van Abraham 

geleiden. *Om zijn ziel... 

 SLOTGEBED 

 

1001. Goede Vader, Gij zijt ons steeds goedgezind, in uw handen bevelen wij de ziel van ... 

aan. Wij hebben het vaste vertrouwen dat hij/zij eens met Christus zal verrijzen op de jongste 

dag, zoals allen die in Christus zijn gestorven.  Luister dan Heer, welwillend naar ons 

gebed; open voor uw dienaar de poort van het paradijs en laten wij die achter blijven elkaar 

troosten met het geloof  totdat wij allen Christus tegemoet gaan en voor altijd met ... verenigd 

zijn. Door Christus onze Heer. Amen. 

 

1002. God, onze Vader, uw liefde is met ons, alle dagen van ons leven. Aan uw handen 

vertrouwen wij deze dierbare overledene toe. Wij danken U voor al het goede dat Gij door 

deze mens in ons midden hebt bewerkt en wij bidden U: vul in uw goedheid aan, wat aan 

zijn/haar levensweg nog ontbreekt. Zie ook welwillend neer op ons die achterblijven. Versterk 

de eenheid die ons in deze viering heeft samengebracht en laat ons troost vinden bij Jezus 

Christus, uw Zoon en onze Heer, die voor ons de Weg is, de Waarheid en het Leven, in de 

eeuwen der eeuwen. Amen 

 

1003. Goede Vader, Gij zijt ons steeds goedgezind, in uw handen bevelen wij de ziel van ... 

aan. Wij hebben het vaste vertrouwen dat hij/zij eens met Christus zal verrijzen op de jongste 

dag, zoals allen die in Christus zijn gestorven. Wij danken U voor alle weldaden, waarmee Gij 

hem/haar in dit sterfelijk leven hebt overladen. Zij zijn voor ons een teken van uw goedheid, 

een teken ook van de gemeenschap in Christus van de heiligen. Luister dan Heer, welwillend 

naar ons gebed; open voor uw dienaar de poort van het paradijs en laten wij die achter blijven 

elkaar troosten met het geloof totdat wij allen Christus tegemoet gaan en voor altijd met ... 

verenigd zijn. Door Christus onze Heer. Amen. 

 

 

Vervolg na 1001 of 1002 of 1003: 

 

 SLOTWOORD EN ZEGEN 

 

Laten wij van hier heengaan. .... wordt gedragen naar de plaats waar hij/zij aan Gods 

barmhartigheid wordt toevertrouwd. Troosten wij elkaar met de belofte, dat God eens alle 

tranen van de ogen zal afwissen, en met de hoop op het eeuwige leven voor onze dierbare 

overledene. 

 

P: De Heer zij met U. 
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A: En met uw geest 

P: Zegene U de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest. 

A; Amen. 

P:/D: Gaat nu allen heen in vrede. 

A: Wij danken God. 

 

 

P: Heer geef hem/haar de eeuwige rust 

A:  En het eeuwige licht verlicht hem/haar. 

 

P:  Dat hij/zij rustte in vrede 

A:  Amen 

 


