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UITVAARTLITURGIE 
 
Vanuit dit liturgieboek kunnen nabestaanden keuzes maken met 
betrekking tot de uitvaart van hun dierbare. In overleg met de dienstdoen-
de priester kan een ‘In Memoriam’, een gedachte en/of gedicht worden 
ingevuld. De eerste schriftlezing en (persoonlijk verwoorde) voorbeden 
kunnen eveneens door familie en/of vrienden worden voorgelezen. Door-
gaans zingt het koor. In overleg kan er gekozen worden voor (tevens) pas-
sende levende muziek door familie en/of vrienden, maar gaarne ook 
samenzang teneinde te komen tot een betrokken en waardige uitvaart-
liturgie. 

   Rudo Franken, pastoor 
 Millingen, september 2019 

 
Openingslied: 
Kruisteken en begroeting door priester 
Ontsteken kaarsen 
Evt. In Memoriam 
Schuldbelijdenis 
Heer ontferm U / Kyrie 
Openingsgebed (zie bijlage 1): 
Eerste lezing (zie bijlage 2): 
Tussenzang: 
Evangelie (zie bijlage 3): 
Toespraak door priester 
Voorbeden (zie bijlage 4): 
Offerandelied: 
Gebed over de gaven (zie bijlage 5): 
Prefatie (keuze uit drie): 
Heilig heilig / Sanctus: 
Eucharistisch gebed (zie bijlage 6): 
Onze Vader: gezongen / gebeden: 
Lam Gods / Agnus Dei 
Communielied: 
Gebed na Communie (zie bijlage 7): 
Evt. gedicht of gedachte door iemand van of namens familie: 
Wegbrengen kruisje, evt. lied/orgelspel 
Absoute (zie bijlage 8): lied: 
Lied bij uitgaan:  
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UITVAART-LITURGIE 
OPENING VAN DE DIENST 
 
Intrede 
Terwijl de pastoor en de assistenten de kerk binnenkomen gaan allen 
staan. Bij de ingang van de kerk besprenkelt de pastoor het lichaam van de 
overledene. 
 
Intredelied 
 
Kruisteken en begroeting 
P: In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
A: Amen. 
P:  De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 

gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A: En met uw geest. 
 
Openingswoord (ontsteken van de kaarsen) 
 
Schuldbelijdenis I: 
A: Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik 

gezondigd heb, in woord en gedachten, 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. 

 
Schuldbelijdenis II: 
P: Heer, Jezus, Gij laat Uw licht over ons stralen en Gij nodigt ons uit 

in liefde te leven. Wij vragen U vergeving voor onze tekortko-
mingen in echte liefde voor elkaar. 

A: Heer, ontferm U over ons. 
 
P:  Heer, Jezus, Gij hebt ons hoop gegeven op een leven zonder einde. 

Sta ons bij en help ons om elkaar tot steun en troost te zijn. 
A: Christus, ontferm U over ons. 
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P: Heer, Jezus, Uw naam en Uw liefde houden het uit tegen al onze 
zonden in, want Gij zijt God. U vragen wij om mild te zijn in 
vergeven. 

A: Heer, ontferm U over ons. 
 
P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen. 
 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Openingsgebed    KEUZE UIT BIJLAGE 1 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste Lezing     KEUZE UIT BIJLAGE 2 
Na lezing:  Woord van de Heer. 
Allen:  Wij danken God. 
 
Tussenzang 
 
(eventueel volgt nu een tweede lezing)  KEUZE UIT BIJLAGE 2 
 
Evangelielezing (allen gaan staan)   KEUZE UIT BIJLAGE 3 
P. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
P. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens ... 
A. Lof zij U, Christus. 
 
P. Woord van de Heer. 
A. Wij danken God. 
 
Overweging pastoor (evt. voorafgegaan door In Memoriam familie) 
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Voorbede      KEUZE UIT BIJLAGE 4 
Na iedere voorbede antwoorden allen: 
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
EUCHARISTISCHE DIENST 
Terwijl de offergaven op het altaar worden geplaatst kan ieder zijn 
persoonlijk offergave brengen in de collecte. Ondertussen wordt het 
gedachtenisprentje uitgereikt. Er klinkt orgelspel of het koor zingt. 
 
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. 
 
Gebed over de gaven    KEUZE UIT BIJLAGE 5 
 
Eucharistisch gebed 
P:  De Heer zij met u.  
A:  En met uw geest. 
P: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
KEUZE UIT DRIE PREFATIES 
 
Prefatie 1 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan Uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en 
overal door Christus onze Heer. 

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.  

Daarom 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: 
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Prefatie 2 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan Uw 

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

Hij alleen heeft de dood aanvaard om allen voor de dood te 
behoeden. Meer nog: Hij alleen heeft willen sterven opdat wij allen eeuwig 
voor U leven. 

Daarom, met de koren van de engelen, loven en aanbidden wij U 
en zingen vol vreugde: 
 
Prefatie 3 
 Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan Uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en 
overal door Christus onze Heer. 
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: 
 
Sanctus/Heilig 
 
EUCHARISTISCH GEBED   KEUZE UIT BIJLAGE 6 
(of onderstaand gebed) 
 
Eucharistisch gebed IIc   

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig 
dan deze gaven met de dauw van Uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer.  
 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn 
leerlingen met de 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 aan zijn leerlingen 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. 
 

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. 
Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij 
door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 

Denk toch Heer, aan Uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. onze 
bisschop, en allen die Uw heilig dienstwerk verrichten. 

Gedenk N., die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat 
hem/haar die in de doop met Christus gestorven en herboren is nu ook 
verrijzen tot een nieuw leven met Uw Zoon. 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in 
de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan Uw zorg. 
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van Uw gelaat. 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruide-
gom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in Uw 
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te 
zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, Uw Zoon.  

Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw naam geprezen zijn, Heer 
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu 
en tot in eeuwigheid. 
A: Amen. 
 
COMMUNIERITUS 
 
Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt; 
uw naam worde geheiligd; uw rijk kome; 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
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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 onrust. 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. 
 
Vredewens 
P: Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan 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/ Lam Gods 
 
Uitnodiging tot de Communie 
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 spreek en ik 

zal gezond worden. 
 
Communielied 
 
Gebed na de communie   KEUZE UIT BIJLAGE 7 
 
Evt. gedachte door familie 
 
Wegbrengen kruisje 
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LAATSTE AANBEVELING TEN AFSCHEID  KEUZE UIT BIJLAGE 8 
 
 
Absoute  
Het lichaam van de dierbare overledene wordt gezegend met wijwater en 
bewierookt. Dan kan er een lied worden gezongen. 
 
Uitgeleide 
Terwijl we de overledene uitgeleide doen uit de kerk, wordt gezongen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 1: OPENINGSGEBEDEN (vanaf AM 1324) 
 
1. God, Gij geeft leven aan wie is gestorven, en bij U vinden uw 

heiligen het hoogste geluk. Verhoor ons gebed voor N., die het 
tijdelijke licht van deze wereld moet missen: laat het eeuwig licht 
zijn vreugde zijn. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon die met U 
leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God door de 
eeuwen der eeuwen. 

 
2. Heer, schenk gehoor aan ons gebed voor N. en neem hem op in de 

eeuwige vreugde. Gij hebt hem naar uw beeld geschapen en tot 
uw kind gemaakt. Laat hem nu het erfdeel ontvangen dat Gij hebt 
beloofd. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon die met U leeft en 
heerst in de eenheid van de heilige Geest, God door de eeuwen 
der eeuwen. 
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3. Heer, luister welwillend naar ons gebed voor N. Schenk hem 

vergiffenis van alle zonden, wees voor hem de verrijzenis en het 
leven en laat hem rusten in uw zalig licht. Door onze Heer Jezus 
Christus uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid van de 
heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. 

 
4. (jong) God, het leven van iedere mens ligt in uw hand. Wij zijn diep 

bedroefd, omdat (uw dienaar) N. in zo korte tijd zijn levensweg 
heeft moeten voltooien; wij buigen ons hoofd en bevelen hem van 
harte bij U aan: laat hem in de heerlijkheid van uw huis voor altijd 
in de kracht van zijn jeugd blijven. ... 

 
5. (voorbeeld) Barmhartige Heer, wij bidden U voor N. Zonder 
 ophouden heeft hij zich ingespannen voor het uitdragen van uw 
 blijde boodschap; schenk hem als loon voor zijn werken, dat hij 
 onbekommerd mag binnentreden in uw Rijk. Door onze Heer ... 
 
6. (langdurig ziek) God, Gij hebt van N. gevraagd U te dienen in 

zorgen en ziekte. Laat hem als beloning binnengaan in de 
heerlijkheid van uw Zoon, zoals hij Hem gevolgd is in de 
beproeving van het lijden. Door onze Heer... 

 
7. (plotseling) Toon ons, Heer, uw overweldigende goedheid, nu wij 

treuren over de dood van N., die plotseling van ons is 
weggenomen; help ons te geloven dat hij is opgenomen in uw huis. 
Door onze Heer...    
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BIJLAGE 2: NIET-EVANGELISCHE SCHRIFTLEZINGEN  
 
1. Lezing uit het tweede boek der Makkabeeën (7,27-28; 22-23) 
  (Avondwake voor een kind) 
 
Mijn kind, ik heb je negen maanden in mijn schoot gedragen 
en tot op deze leeftijd je verzorgd, grootgebracht en verpleegd. 
Ik bid je, mijn kind, beschouw de hemel en de aarde 
met alles wat ze bevatten 
en bedenk dat God dit uit het niets heeft geschapen. 
Ik weet niet hoe je in mijn schoot werd gevormd; 
want niet ik heb je adem en leven geschonken 
of het groeien in jou geleid. 
Nee, het was de Schepper van de wereld, 
Hij bewerkt het ontstaan van de mens 
zoals Hij van alles de oorsprong is. 
In zijn barmhartigheid zal Hij je eens weer 
adem en leven schenken. 
 
2. (Inleiding: Ligt Gods eeuwigheid in het mensenhart besloten, 
 en toch zal de mens de werken van God nooit van het begin 
 tot het einde doorgronden.) 
 
Uit het boek Prediker   3,  1-14 
 
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, 
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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. 
Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn 
en het er goed van te nemen. 
Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met 
al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God. 
Ik kwam tot het inzicht dat alles wat God doet 
voor altijd blijft: er valt niets aan toe te voegen en niets gaat eraf. 
God maakt dat de mensen ontzag voor Hem hebben. 
Wat is, was tevoren al; wat zijn zal, is vroeger al geweest. 
God haalt wat voorbij is steeds weer terug. 
 
3. Uit het boek wijsheid.   ( 3, 1-9 )                             
 
De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, 
geen leed kan hen deren. 
In de ogen der mensen leken zij te sterven, 
hun einde werd beschouwd als een ramp, 
hun heengaan van ons, als een ondergang. 
Maar zij zijn in vrede!  
Want hun hoop zal beloond worden 
met een leven zonder eind. 
Na een korte tijd van beproeving 
zullen zij met grote weldaden overstelpt worden; 
want God heeft hen op de proef gesteld, 
en ze waardig bevonden. 
Die op God hopen, zullen Zijn trouw ondervinden, 
Die Hem trouw blijven, geborgen zijn in Zijn liefde. 
Want genade en erbarming, vallen zijn uitverkorenen ten deel. 
 
4.   God heeft hen aanvaard als een brandoffer. 
 
Uit het boek van de wijsheid                                                     3, 1-9 
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De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand 
en geen foltering zal hen deren. 
In de ogen van de 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 worden 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 Hem 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. 
 
5.  Een mens is bejaard door zijn onbesproken leven. 
 
Uit het boek der wijsheid.                                                         4, 7-15 
 
De rechtvaardige vindt rust, al sterft hij ook vóór zijn tijd. 
Want het aanzien van de ouderdom 
berust niet op een lang leven, 
en wordt niet afgemeten naar het aantal jaren. 
Neen, een mens is een grijsaard door zijn verstandigheid 
en hij is bejaard door zijn onbesproken leven. 
Hij was welgevallig aan God en werd door Hem bemind; 
hij leefde temidden van zondaars 
en werd bij hen weggenomen. 
Hij werd weggerukt, opdat geen boosheid 
zijn inzicht zou vertroebelen, 
en geen bedrog zijn ziel zou verleiden. 
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Want de betovering van de ondeugd 
verduistert het goede, 
en de roes van de hartstocht  
verderft een onschuldig gemoed. 
In korte tijd tot voleinding gekomen, 
heeft hij de volheid van vele jaren bereikt, 
want zijn ziel was welgevallig aan de Heer: 
daarom ging hij spoedig heen 
uit de slechte wereld. 
De mensen zien dat wel, maar begrijpen het niet; 
in hun gedachte komt zo iets niet eens op, 
dat genade en barmhartigheid 
zijn uitverkorenen ten deel vallen, 
en dat er over zijn heiligen gewaakt wordt. 
 
6. Lezing uit het boek der wijsheid (9, 13-18) 
 
Welke mens immers kent Gods raadsbesluit 
of wie bevroedt wat de Heer wil? 
Want armzalig is het denken van de stervelingen 
en wankel zijn onze overwegingen. 
Het vergankelijk lichaam bezwaart de ziel 
en de aarden tent is een last voor de veel-denkende geest. 
Wij vermoeden amper de dingen op aarde; 
zelfs wat voor de hand ligt ontdekken wij maar met moeite: 
wie speurt er dan naar wat er in de hemelen is? 
Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben, 
als Gij de wijsheid niet had gegeven 
en niet uw heilige geest uit den hoge had gezonden? 
Zo zijn de paden recht gemaakt van hen die de aarde bewonen; 
zo hebben de mensen geleerd wat U welgevallig is 
en zijn zij gered door de wijsheid. 
 
7. Lezing uit het boek Job (Job 14,1-3.7-11.14) 
Een mens, kind van een vrouw, 
in dagen is hij beperkt en met zorgen overstelpt, 
een bloem die bloeit en verwelkt, 
vluchtig als een schaduw, onbestendig. 
God, hebt Gij het dan ook nog op zo iemand begrepen? 
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Voor een boom is er hoop: 
zelfs omgehakt bot hij nog uit, 
komt opnieuw in blad. 
Al worden zijn wortels oud in de grond, 
al is zijn stam bezig te vergaan: 
hij hoeft maar water te voelen en loopt uit, 
wordt weer groen als een jonge plant. 
Wanneer een mens sterft, is het dan gedaan? 
Geeft hij de geest, is het dan voorbij? 
Als water verdampt, als een rivier verdroogd? 
Of komt die sterft dan toch weer tot leven bij U? 
Dan is mijn gehele leven 
een wachten tot U komt, die naar mij uitziet. 
 
8. Lezing uit het boek Job (Job 19,23-27) 
Ach, werden mijn woorden maar opgetekend, ergens in vastgelegd, 
door een ijzeren stift in rotssteen gedreven, 
met lood gevuld, tot blijvende getuigenis. 
Want ik weet, ik ben er zeker van: mijn vrijkoper leeft, 
ten slotte 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, ik en geen ander; 
ik sterf haast van verlangen. 
 
9. Lezing uit het boek Job (Job 38,1.8-11; 42,1-5) 
Toen begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken: 
Waar was u toen de zee haar poorten beukte, 
onstuimig los wilde breken uit de moederschoot, 
toen Ik haar kleedde in wolken en hulde in windsels van ochtendslierten, 
toen Ik haar paal en perk stelde, de poort vergrendelde en zei:  
“Tot hier en niet verder, hier breken uw trotse golven”? 
Nu sprak Job tot de HEER: 
‘Inderdaad, U kunt alles, voor U is niets onuitvoerbaar. 
Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen? 
En ik maar spreken zonder iets te weten, 
over wondere dingen die ik niet begreep, 
en dan nog in de trant van: luister, ik zal spreken, 
ik stel vragen, probeer eens te antwoorden. 
Alleen van horen zeggen kende ik U, nu heb ik U gezien met eigen ogen. 
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10. Lezing uit psalm 139 (1-10.13-18) 
HEER, U doorgrondt mij en kent mij,  
U kent mijn zitten en opstaan, 
al van verre doorziet U mijn gedachten. 
Van mijn gaan en komen kent U de maat, 
U bent vertrouwd met al mijn gangen. 
Geen woord komt over mijn tong 
of U kent het, Heer, U kent het volkomen. 
Van voor tot achter omvat U mij, 
U hebt uw hand op mij gelegd. 
Uw kennen is mij wondervreemd, 
te hoog om erbij te kunnen. 
Waarheen moet ik om uw geest te ontgaan? 
Waarheen om uw oog te ontvluchten? 
Stijg ik op naar de hemel: U bent daar; 
lig ik in het dodenrijk: U bent daar. 
Neem ik de vleugels van de zon in de morgen 
en laat ik mij neer aan de einders van de zee, 
dan zou ook daar uw hand mij leiden, 
uw rechterhand mij vasthouden. 
U hebt mijn nieren geschapen, 
mij samengevlochten in mijn moeders schoot. 
Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben, 
voor het wonder van uw werken; hoe ga ik U ter harte. 
Mijn gebeente had voor U geen geheimen 
toen ik in het verborgen werd gemaakt, 
werd samengeweven in de diepten van de aarde. 
Ik was nog vormloos, maar uw oog zag mij; 
al mijn dagen stonden in uw boekrol gegrift, 
gevormd en wel, maar nog niet één was begonnen. 
O God, uw gedachten zijn voor mij te groots, 
de som ervan is voor mij te machtig, 
ontelbaar meer dan er zandkorrels zijn. 
Ik kom er niet uit en blijf met U bezig. 
 
11. Uit het boek Spreuken (31, 10-31 of 10-13. 19-20. 30-31) 
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 
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haar leven. Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit en doet ermee wat haar 
handen aangenaam vinden. 
Zij strekt de handen uit naar het spinrokken en houdt de weefspoel in haar 
vingers. Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit 
naar de misdeelde. Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig, maar 
een vrouw die de Heer vreest, moet geroemd worden. 
Bejubelt haar om de vrucht van haar handen en roemt haar in de poorten 
om haar werken.  
 
12. Uit de wijsheid van Jezus Sirach (18,1-4.7-11.13)  
Hij die tot in eeuwigheid leeft heeft het heelal geschapen. 
Alleen de Heer wordt rechtvaardig bevonden. 
Niemand heeft Hij in staat gesteld zijn werken voluit te verkondigen. 
En wie doorgrondt zijn grote daden ? 
Als een mens is uitgedacht, staat hij nog aan het begin, 
en als hij ermee ophoudt, ziet hij nog geen uitweg. 
Wat is een mens en waartoe deugt hij ? 
Wat betekenen zijn goede, wat zijn kwade daden? 
Voor een mensenleven is honderd jaar heel veel. 
Een waterdrop uit de zee en een korreltje zand,  
dat zijn die paar jaren op de eeuwigheid. 
Daarom heeft de Heer geduld met de mensen 
en stort Hij over hen zijn barmhartigheid uit. 
De barmhartigheid van de mens gaat uit naar zijn buurman; 
maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft. 
 
13. Uit de wijsheid van Jezus Sirach (26, 1-4, 13-16)  
Een goede vrouw maakt haar man gelukkig en het getal van zijn dagen 
wordt dubbel zo groot.  
Een flinke vrouw is een vreugde voor haar man en zij laat hem al zijn jaren 
in vrede doorbrengen.  
Met een goede vrouw is men goed bedeeld; wie God vrezen, krijgen haar 
als hun deel.  
Rijk of arm, hun hart is gelukkig en hun gezicht staat altijd opgewekt.  
De bekoorlijkheid van de vrouw verblijdt haar man en haar vaardigheid 
geeft merg aan zijn gebeente.  
Een zwijgzame vrouw is een geschenk van de Heer, en beschaving is iets 
onbetaalbaars. 
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Een ingetogen vrouw is dubbel bekoorlijk en niets weegt op tegen haar 
zelfbeheersing.  
De zon die opgaat aan de hoge hemel van de Heer: zo is de schoonheid van 
een goede vrouw in haar welgeordend huis.  
 
14. De Heer zal voor altijd de dood vernietigen. 
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 alle naties bedekt. 
God de Heer zal voor altijd de dood vernietigen; 
Hij zal de tranen van alle gezichten afwissen, 
en de schande van heel 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. 
 
15. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten 
Uit de Profeet Jesaja                                                         55, 8-12 
 
Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, 
en uw wegen niet mijn wegen. 
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, 
zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, 
en mijn gedachten uw gedachten. 
 
Want zoals de regen en de sneeuw  
uit de hemel neerdalen 
en daarheen pas terugkeren 
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, 
haar hebben bevrucht en met planten bedekt, 
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, 
en brood aan de eter; 
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zo zal het ook gaan met mijn woord, 
dat voortkomt uit mijn mond; 
het keert niet vruchteloos naar Mij terug, 
maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt,  
en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden. 
 
Want in vreugde zult gij vertrekken 
en in vrede worden thuisgebracht. 
Bergen en heuvels zullen vóór u in gejubel uitbreken, en alle bomen in het 
veld zullen in de handen klappen.     
     
16.    Die slapen in stof zullen ontwaken. 
Uit de Profeet Daniël.                                                               12, 1-3 
 
In die dagen rouwde ik, Daniël, 
en ik hoorde dit woord van de Heer: 
In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan 
om de kinderen van Uw volk te beschermen. 
Want het zal dan een tijd van nood zijn 
zoals er eerder nog 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. 
 
17. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 

Rome (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 die u tot slaven maakt en 
opnieuw in vrees doet leven: gij hebt de Geest ontvangen die tot kinderen 
maakt en ons doet uitroepen: Abba! Vader! 
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De geest van God bevestigt zelf 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 ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de 
schepping ziet met vurig verlangen uit naar het ogenblik dat de 
heerlijkheid der kinderen Gods openbaar zal worden. 
Want de schepping is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij 
dat 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 van de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke 
vrijheid van de kinderen Gods. 
Wij weten immers dat de hele natuur zucht 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. 
 
18. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 

Rome (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 ver-
oordelen? 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.  
 
19. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 

Rome (14, 7-9.10b-12) 
Broeders en zusters, 



 20 

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. 
 
20. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 

van Korinte (12, 31 - 13, 8a)                 
Broeders en zusters,  
gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een weg die 
verheven is boven alles. Al spreek ik met de tongen van engelen en 
mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle 
cimbaal.  
Al heb ik de gave der profetíe, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, 
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, 
ben ik niets.  
Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: 
als ik de liefde niet heb, baat het mij niets.  
De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij 
praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij 
zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet 
aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de 
waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. 
De liefde vergaat nimmer.  
 
21. Allen zullen in Christus herleven. 

 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 
aan de christenen van Korinte                                15, 20-24a. 25-28 
 
Broeders en zusters, 
Christus is opgewekt uit de doden 
als eersteling van hen die ontslapen zijn. 
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Want omdat door een mens de dood is gekomen, 
komt door een mens ook de opstanding der doden. 
Zoals allen sterven in Adam, 
zo zullen ook allen in Christus herleven. 
Maar ieder in zijn eigen rangorde: 
als eerste en voornaamste Christus, 
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren; 
daarna komt het einde, 
wanneer Hij het koningschap 
aan God de Vader zal overdragen. 
Want het is vastgesteld 
dat Christus het koningschap zal uitoefenen, 
tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. 
En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. 
Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen. 
Maar wanneer Hij zal zeggen 
, Alles is onderworpen’, 
dan is natuurlijk Hij uitgezonderd 
die alles aan Hem onderworpen heeft. 
En wanneer alles aan Hem onderworpen is, 
zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene 
die het al aan Hem onderwierp, 
opdat God alles in allen zij. 
 
22. Uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinte 
(1 Kor. 15, 16-21.22b) 
 
Broeders en zusters, 
als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen. 
En als Christus niet verrezen is, 
is uw geloof waardeloos en is er voor u geen redding. 
Dan zijn ook zij, die in Christus zijn ontslapen, verloren. 
Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gesteld, 
dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. 
Maar zo is het niet. 
Christus is uit de dood opgewekt, 
als voorganger en wegbereider van hen die ontslapen zijn. 
Daarom zullen allen in Christus herleven. 
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23.   De dood is verslonden, de zege is behaald! 
 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 
aan de Christenen van Korinte                                            15, 51-57 
 
Broeders en zusters, 
Nu deel ik u een mysterie mee: 
wij zullen niet allen sterven, 
maar wij zullen allen van gedaante veranderen, 
opeens, in een oogwenk, 
bij de laatste bazuinstoot; 
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, 
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. 
 
24. Uit de tweede brief van Paulus 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 alle tegenspoed, 
zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, 
dankzij de troost die wij van God ontvangen. 
Want wij delen volop in het lijden van Christus, 
maar door Christus ontvangen wij ook overvloedige vertroosting. 
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25. Lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Korinte (4, 7-15) 

 
Broeders en zusters, 
Wij dragen een schat in aarden potten; 
duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. 
Wij worden aan alle kanten bestookt maar raken toch niet klem; 
wij zien geen uitweg meer maar zijn nooit ten einde raad; 
wij worden opgejaagd maar niet in de steek gelaten; 
wij worden neergeveld maar gaan er niet aan dood. 
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, 
want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. 
Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus' wil, 
opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren 
in ons sterfelijk bestaan. 
Zo verricht de dood zijn werk in ons en het leven in u. 
Maar wij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt: 
"Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken". 
Ook wij geloven en daarom spreken wij. 
Want 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. 
 
26. Wat wij zien gaat voorbij; de onzichtbare dingen duren eeuwig. 
 
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus 
aan de christenen van Korinte                                             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, 
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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. 
 
27. Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs (5, 1-8) 
 
Broeders en zusters, wij weten het toch: 
als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, 
heeft God voor ons een plaats gereed in de hemel, 
een onvergankelijk, niet door mensenhanden vervaardigd huis. 
Zolang wij in dit lichaam zijn, zuchten wij dan ook, 
vol verlangen naar de beschutting van de 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 gereed gemaakt, 
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. 
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Wij leven in geloof, wij zien Hem niet. 
Maar wij houden moed 
en zouden liever uit het lichaam verhuizen 
om onze intrek te nemen bij de Heer. 
 
28. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 

Filippi (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. 
 
29. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 

van Tessalonika (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. 
 
30. Uit de eerste brief van Johannes (1 Joh. 3, 1-2) 
 
Vrienden, 
Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! 
Wij worden kinderen van God genoemd en wij zijn het ook. 
De wereld begrijpt 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; 



 26 

maar wij weten, dat wanneer het geopenbaard wordt, 
wij aan Hem gelijk zullen zijn, 
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. 
 
31. Uit de eerste brief van Johannes (1 Joh. 3, 14-16) 
 
Vrienden, wij zijn overgegaan van de dood naar het leven. 
Wij weten het omdat wij onze broeders liefhebben. 
Een mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood 
en heeft het eeuwig leven niet in zich. 
En wat de liefde is, hebben wij geleerd van Christus: 
Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. 
Dus zijn wij ook verplicht ons leven te geven 
voor onze naaste. 
 
32. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes (3, 18-24) 
Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met 
concrete daden. Dat is onze maatstaf; daardoor krijgen wij de zekerheid 
dat wij thuishoren bij de waarachtige God. Dan mogen wij ook voor zijn 
aanschijn ons geweten geruststellen, ook als het ons veroordeelt, want 
God is groter dan ons hart en Hij weet alles. 
Dierbare vrienden, daar ons geweten ons niet hoeft te veroordelen, 
mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij 
vragen, omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem aan-
genaam is.  
En dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar 
liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt, blijft 
in God, en God blijft in hem. En dat Hij in ons woont, weten we door de 
Geest die Hij ons gegeven heeft.  
 
33. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes (4, 7-12)  
Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. 
Iedereen die liefheeft, is een kind van God, en kent God. De mens zonder 
liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich 
onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden 
heeft, om ons het leven te brengen.  
Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons 
liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven 
onze zonden uit te wissen.  
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Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander 
liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, 
woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.   
 
34. (Inleiding: Alleen voor mensen zonder geloof is de dood wel het 
ergste wat hen kan overkomen. Wie echter rechtvaardig heeft geleefd, God 
en de mensen trouw heeft gediend, kan heel anders staan tegenover de 
dood.) 
 
Uit het boek der openbaring:                                     21, 1-5a.  6b -7 
 
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. 
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;  
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’. 
 
35.  Uit het boek der Openbaring (22, 1-5) 
Toen toonde mij de engel de rivier met het water des levens, helder als 
kristal, die ontwelde aan de troon van God en van het Lam. Zij liep midden 
door de straat van de stad, en op haar oevers, aan weerszijden, stond het 
geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, elke maand eens; en 
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zijn loof brengt de volken genezing. En er zal geen banvloek meer zijn. En 
de troon van God en van het Lam zal daar staan en zijn dienstknechten 
zullen Hem vereren. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op 
hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht 
meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen 
heersen in de eeuwen der eeuwen. 
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BIJLAGE 3: EVANGELISCHE SCHRIFTLEZINGEN 
 
NOOT BIJ DE EVANGELIES: 
In gebedsdiensten is het leken toegestaan om het evangelie voor te 
lezen. In een eucharistieviering is dat voorbehouden aan de priester of 
een diaken. 
Plechtige aanhef wordt bij avondwake niet gedaan. 
 
1. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Matteüs                        5, 1-12a 
 
In die tijd ging Jezus de berg op, toen Hij de menigte zag, 
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, en vervolgt 
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil: 
verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.’ 
 
2. Uit het evangelie volgens Matteüs (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 hebt geopenbaard aan kinderen. 
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. 
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Niemand kent de Zoon tenzij de Vader 
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon 
en hij aan wie de Zoon Hem 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. 
 
3. Uit het evangelie volgens Matteüs (18, 1-5) 
De leerlingen kwamen bij Jezus en vroegen: 
"Wie is nu wel de grootste in het Rijk van God?" 
Toen riep Jezus een kind, zette het in hun midden en zei: 
"Ik verzeker jullie, als je niet wordt als kinderen, 
zul je nooit een voet zetten in het Rijk van God. 
Wie zich klein acht als dit kind, 
is de grootste in het Rijk van God." 
 
4. Uit het evangelie volgens Matteüs (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 dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie; 
de verstandigen 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 dommen zeiden tot de verstandigen: 
Geef ons wat olie want onze lampen gaan uit. 
Maar de verstandigen antwoordden: 
Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. 
Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf. 
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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. 
Wees dus waakzaam, want gij kent dag noch uur. 
 
5. Uit het evangelie volgens Matteüs (25, 14-29) 
Het is er mee 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.  
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6. Uit het evangelie volgens Matteüs (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: 
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 wij 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. 
 
7. Uit het evangelie volgens Marcus (10, 14-16) 
Een andere keer brachten de moeders hun kinderen bij Jezus 
met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. 
Maar de leerlingen werden kwaad. 
Toen Jezus dat zag, zei Hij tot zijn leerlingen: 
"Laat de kinderen bij Mij komen! 
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Houd ze niet tegen! 
Want het Rijk van God is voor hen die zijn zoals zij. 
Geloof me: wie het Rijk van God niet aanvaardt als een kind, 
zal er zeker niet binnengaan". 
Toen omhelsde Jezus de kinderen, 
Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen. 
 
8. Uit het evangelie volgens Lucas (1, 39-56) 
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in 
Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra 
Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; 
Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luider stemme uit: 
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw 
schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar 
mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong 
het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot 
vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.” En Maria 
sprak: “Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om 
God mijn redder: daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner 
dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat aan 
mij zijn wonderwerken deed Die machtig is, en heilig is zijn Naam. 
Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij 
toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers 
ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaadt 
Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël 
heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig 
jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen.” 
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar 
huis terug. 
 
9. Uit het evangelie volgens Lucas (6, 45-49) 
In die tijd zei Jezus tegen de menigte: “Een goed mens haalt uit de 
voorraad van zijn goede hart het goede tevoorschijn, en een slecht mens 
uit zijn slechte hart het slechte; want waar iemands hart vol van is, 
daarvan spreekt zijn mond. 
Waarom roepen jullie Heer! Heer! tegen Mij en doen jullie niet wat Ik 
zeg? Iedereen die bij Mij komt, Mij hoort en doet wat Ik zeg – Ik zal jullie 
laten zien op wie zo iemand lijkt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van 
zijn huis een diep gat groef en de fundering op de rots legde. Toen kwam 
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er een overstroming en de rivier beukte tegen het huis, maar kon het niet 
aan het wankelen brengen, want het was goed gebouwd. Maar wie hoort 
en niet doet, lijkt op iemand die een huis zomaar op de grond bouwde, 
zonder fundering: de rivier beukte ertegen en meteen stortte het in, en 
dat huis werd één grote ruïne.’ 
 
10. Uit het evangelie volgens Lucas (9, 10-17) 
Bij hun terugkeer brachten de apostelen aan Jezus verslag uit over alles 
wat zij gedaan hadden. Hij nam hen mee en trok zich terug in de richting 
van een stad die Betsaïda heette, om met hen alleen te zijn. Maar het volk 
kwam het te weten en ging Hem achterna. Hij liet hen tot zich komen en 
sprak hun over het Rijk Gods; wie genezing nodig hadden, genas Hij. Toen 
de dag ten einde begon te lopen, kwamen de twaalf naar Hem toe en 
zeiden: “Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en 
gehuchten in de omtrek gaan om daar onderdak en voedsel te vinden, 
want hier zijn we op een eenzame plek.” Maar Hij antwoordde: “Geeft gij 
hun maar te eten.” “Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen,” 
zeiden ze; “of wijzelf zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen.” Er 
waren naar schatting wel vijfduizend mannen. Hij gelastte nu zijn 
leerlingen: “Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig.” Dat deden 
ze en ze lieten allen plaatsnemen. Daarop nam Hij de vijf broden en de 
twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak er de zegen over uit, brak ze 
en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte voor te zetten. Allen 
aten tot ze verzadigd waren en wat zij overhielden haalde men op, twaalf 
korven met brokken. 
 
11. Uit het evangelie volgens Lucas (12, 22-31) 
Jezus sprak nu tot zijn leerlingen: “Daarom zeg Ik u: weest niet bezorgd 
voor uw leven, wat ge zult eten en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult 
aantrekken. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de 
kleding. Let eens op de raven; ze zaaien niet en maaien niet, ze hebben 
geen voorraadkamer of schuur, maar God voedt ze. Hoeveel meer zijt gij 
dan de vogels! Trouwens, wie van U is in staat met al zijn tobben aan zijn 
levensweg een el toe te voegen? Als ge dus zelfs machteloos staat 
tegenover zoiets gerings, wat tobt ge dan over de rest? Let eens op de 
bloemen, hoe zij groeien; zij spinnen noch weven. Toch zeg Ik u: zelfs 
Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het 
veldkruid, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt 
geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? Vraagt dus 
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ook gij niet, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en weest niet 
ongerust. Want dat alles jagen de heidenen in de wereld na. Uw Vader 
weet wel, dat gij dat alles nodig hebt. Maar zoekt dan zijn Rijk, dan zullen 
die dingen u erbij gegeven worden.” 
 
12. Uit het evangelie volgens Lucas (12, 35-40) 
In die tijd zei Jezus: 
Houd 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. 
Begrijp dit wel: 
als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, 
dan zou hij in zijn huis niet laten inbreken. 
Weest ook gij bereid, 
omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht. 
 
13. 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, 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 steen was uitgehouwen 
en waarin nog nooit iemand was neergelegd. 
Op de eerste dag van de week echter 
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gingen de vrouwen zeer vroeg in de morgen naar het graf 
met de welriekende kruiden die zij klaargemaakt hadden. 
Zij vonden de steen weggerold van het graf, 
gingen er 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: 
Waarom zoekt ge de levende bij de doden? 
Hij is niet hier, Hij is verrezen. 
 
14. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Lucas                                                          24, 13-35 
Op de eerste dag van de week 
waren er twee leerlingen op weg naar een dorp 
dat Emmaüs heette 
en dat zestig stadiën 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 Hij liep met hen mee. 
Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen. 
Hij vroeg hen: 
“Wat is dat voor een gesprek 
dat gij onderweg met elkaar voert?” 
Met een bedrukt gezicht bleven zij 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 hen: 
“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 van heel het volk; 
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hoe onze hogepriesters en overheidspersonen 
Hem hebben overgeleverd 
om Hem ter dood te laten veroordelen 
en hoe zij 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 al de derde dag 
sinds die dingen gebeurd zijn. 
Wel 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 ze 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 zij 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 hun aanlag nam Hij 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: 
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“Brandde ons hart niet in ons, 
zoals 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. 
Dezen 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. 
 
15. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Johannes       5,   24-30 
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 de 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. 
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. 
Ik kan niets uit Mijzelf: Ik oordeel naar wat Ik hoor 
en Mijn oordeel is rechtvaardig, omdat Ik niet Mijn  
eigen wil zoek, maar de wil van Hem die Mij zond. 
 
16. Uit het evangelie volgens Johannes (6, 48-51.56) 
In die tijd zei Jezus: 
Ik ben het brood des levens. 
Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn, 
zijn niettemin gestorven; 
maar dit brood daalt uit de hemel neer, 
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opdat wie er van eet, niet sterft. 
Ik ben het levend 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. 
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, 
blijft in Mij en Ik in hem. 
 
17. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Johannes        11, 17-27 
Bij zijn aankomst te Betanië bevond Jezus dat 
Lazarus al vier dagen in het graf lag. 
Betanië nu was dichtbij Jeruzalem, op een afstand van 
ongeveer vijftien stadiën. 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 waart geweest zou mijn broer niet zijn gestorven. 
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 van God die in de wereld komt’.  
 
18.  Als de graankorrel sterft brengt hij veel vrucht voort. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes                                                                12, 23-28 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Het uur is gekomen 
dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. 
Voorwaar Ik zeg u: 
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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 dit uur gekomen. 
Vader, verheerlijk uw Naam!” 
Toen kwam er een stem vanuit de hemel: 
“Ik heb Hem verheerlijkt 
en zal Hem wederom verheerlijken.” 
 
19. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Johannes         13,   33-35 
Jezus zei: 
Kinderen nog maar kort zal Ik bij jullie zijn. 
Dan zul je Mij zoeken, maar zoals Ik tegen de Joden gezegd heb: 
‘Waar Ik heen ga, daar kunt u niet komen’, 
zo zeg Ik het nu tegen jullie. 
Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt. 
Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen, 
moeten jullie ook elkander liefhebben. 
Daaraan zal iedereen kunnen zien dat je leerlingen 
van Mij bent: Als jullie onder elkaar de liefde bewaren. 
 
20. Een mens gaat niet dood om te sterven. Maar om herenigd te 
worden bij de Vader. Als ons geloof maar groot genoeg is, heeft God een 
plaats voor ons bereid. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes          14, 1 - 6 
Laat Uw hart niet verontrust worden. 
Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. 
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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. 
Thomas 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’. 
 
21. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Johannes     14,   25-29 
Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, 
maar de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam 
zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u 
gezegd heb. 
Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u.  
Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u.  
Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. 
Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. 
Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn 
dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. 
Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, 
opdat gij, wanneer het gebeurt zult geloven. 
 
22. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Johannes (15, 9-12)  
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: '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.'  
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23.  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes (15, 12-17) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar 
liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand 
hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn 
vrienden, als jullie doen wat Ik jullie gebied. ...  
Niet jullie hebben Mij uitgekozen, maar Ik jullie en Ik heb jullie de taak 
gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend zijn. 
Dan zal de Vader jullie geven al wat jullie Hem in mijn Naam vragen. Dit is 
mijn gebod, dat jullie elkaar liefhebben.' 
 
24. Uit het evangelie volgens Johannes (17, 20-26) 
In die tijd bad Jezus tot zijn Vader: 
(Niet alleen voor hen die Gij Mij gegeven hebt bid Ik, 
maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven. 
Opdat zij allen één mogen zijn, 
zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U; 
dat zij ook in Ons mogen zijn, 
opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. 
Ik heb hun de heerlijkheid gegeven 
die Gij Mij geschonken hebt, 
opdat zij één zijn zoals wij één zijn: 
Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn 
en opdat de wereld zal erkennen, 
dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, 
zoals Gij Mij hebt liefgehad.) 
Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt 
met Mij mogen zijn waar Ik ben, 
opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, 
die Gij Mij gegeven hebt 
daar Gij Mij lief hebt gehad 
vóór de grondvesting van de wereld. 
Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, 
Ik heb U erkend, 
en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt. 
Uw naam heb Ik hun geopenbaard 
en Ik zal dit blijven doen, 
opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad 
in hen moge zijn en Ik in hen.  
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25. Uit het evangelie volgens Johannes (19, 17-18.25-30) 
In die tijd trok Jezus, zelf zijn kruis dragend, 
de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, 
in het Hebreeuws Golgota. 
Daar sloegen zij Hem aan het kruis, 
en met Hem nog twee anderen, 
aan elke kant een en Jezus in het midden. 
Bij Jezus’ kruis stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, 
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 
Toen Jezus zijn moeder zag 
en naast haar de leerling die Hij liefhad 
zei Hij tot zijn moeder: 
Vrouw, zie daar uw zoon. 
Vervolgens zei Hij tot de leerling: 
Zie daar uw moeder. 
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. 
Hierna, wetend dat nu alles was volbracht 
zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou worden: 
Ik heb dorst. 
Er stond daar een kruik vol zure wijn. 
Ze doopten er een spons in, 
staken die op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. 
Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: 
Het is volbracht. 
Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. 
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BIJLAGE 4: VOORBEDEN (mogelijke voorbeelden) 
 
VOORBEDEN   1 
 
Op deze dag willen wij ons vol vertrouwen keren tot God, 
in wiens handen wij ons leven leggen. 
 
Voor N die is gestorven na een leven van hard werken en liefdevolle inzet 
voor zijn/haar gezin, dat hij/zij mag delen in het volle leven bij de Heer. 
Laat ons bidden. 
 
Voor zijn/haar man/vrouw met wie hij/zij zoveel jaren lief en leed heeft 
gedeeld, dat hij/zij de kracht mag krijgen om met Gods hulp zijn/haar 
levensweg verder te gaan. Laat ons bidden. 
 
Voor zijn/haar kinderen die van vader/moeder veel hebben meegekregen 
wat waarde heeft, dat zij deze gaven ook meenemen in de toekomst. Laat 
ons bidden. 
 
Voor de mensen met wie N het leven heeft gedeeld, dat zij met 
dankbaarheid terugdenken aan de mooie momenten die zij met hem/haar 
mochten beleven. Laat ons bidden. 
 
Voor onze parochiegemeenschap, die ook voor N een vast ontmoetings-
punt was in het contact met Christus, dat zij ook in de toekomst in staat 
mag zijn om het geloof in Christus te beleven, en uit te dragen. Laat ons 
bidden. 
 
VOORBEDEN   2 
 
Op deze dag willen wij ons vol vertrouwen keren tot God, 
in wiens handen wij ons leven leggen. 
 
We bidden voor N, dat hij nu de vervulling van zijn leven mag vinden in de 
eeuwige vreugde bij God. 
Laat ons bidden. 
 
Wij bidden voor zijn familie en vrienden, voor ieder die verdrietig is om zijn 
sterven. 
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Laat ons bidden. 
 
Voor onze gemeenschap hier:  
voor alle jonge mensen, voor alle kinderen, 
dat ze opgroeien naar een goede toekomst. 
Laat ons bidden. 
 
We bidden voor alle oudere mensen onder ons, 
dat ze hun lief en leed kunnen dragen en delen met elkaar. 
Laat ons bidden. 
 
Voor allen in onze wereld die worden vervolgd en onderdrukt,  
voor vluchtelingen en daklozen, voor mensen zonder toekomst, 
dat wij hen niet vergeten..... 
Laat ons bidden. 
 
Goede God,  
wij zijn uw mensen, 
spelend in een paradijs en tegelijk ook levend in een tranendal. 
Mogen wij van U troost, bemoediging en levenskracht ondervinden. 
Wij vragen U dit, God, door Jezus uw Zoon en onze Broeder, 
die zelf de kleuren en de doornen van het leven heeft ervaren. 
Zegen ons allen, God, nu en alle dagen. 
 
VOORBEDEN   3 
 
Jezus, Gij hebt gezegd, dat hij die in U gelooft, zal leven, 
ook al is hij gestorven. 
 
Vandaag denken wij aan N 
Wij houden ons vast aan Uw woord van leven: 
Geef dat wij niet treuren als mensen die geen hoop hebben, 
want Gij zijt onze hoop. Laat ons bidden. 
 
Herinner U zijn/haar naam Heer: N. Die naam staat geschreven in de palm 
van Uw hand. 
Laat hem/haar leven in de vreugde en het licht van Uw blijvende 
aanwezigheid. Laat ons bidden. 
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Vandaag willen wij bidden, Heer, voor de vele mensen die lijden: 
Voor de armen, en hen die honger lijden, voor de zieken, 
voor hen die geen vrede kunnen vinden, 
voor allen die leven in eenzaamheid. Laat ons bidden. 
 
Gij hebt ons beloofd dat al het oude eens voorbij zal zijn, 
Gij kunt alles nieuw maken: 
Dan zal er geen rouw meer zijn, geen geween en smart. 
Wij vragen U Heer, ontsteek ook licht in ons hart, 
dat wij geen duisternis zijn voor elkaar, 
en dat wij Uw vreugde en Uw licht zijn voor alle mensen die wij 
ontmoeten. Laat ons bidden. 
 
VOORBEDEN 4    
 
Wij bidden U God, dat wij leven als mensen met elkaar, 
dat wij elkaar steunen en helpen, 
dat onze woorden goed doen, dat onze daden recht doen. 
Laat ons bidden. 
 
Wij bidden U God, 
voor alle mensen, die wij ontmoeten op onze levensweg,  
voor allen die ons dierbaar zijn, 
voor alle mensen die moeten leven met moeite en pijn. 
Laat ons bidden. 
 
Wij bidden U God, voor hen die hulp nodig hebben, en voor hen die hulp 
geven, dat wij oog hebben voor elkaars waarde, en dat wij elkaar 
waarderen zoals wij zijn. 
Laat ons bidden. 
 
Wij bidden U God, in een moment van stilte voor....... 
aan wie wij bijzonder willen denken. 
Denken wij ook aan zijn/haar familie die verder moet leven met dit gemis. 
Blijf met Uw zegen hen begeleiden, en laat hen allen geborgen zijn bij U. 
Laat ons bidden. 
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VOORBEDEN   5 
 
Laten wij samen tot God bidden, die door Jezus Christus 
alle mensen tot gemeenschap roept. 
 
Bidden wij voor N ..die van ons is heengegaan, 
dat hij/zij voor altijd gelukkig mag zijn bij de Heer. 
Laat ons bidden. 
 
Dat wij dankbaar zullen blijven voor de liefde en hartelijkheid, 
die wij van hem/haar en van elkaar mochten ontvangen. Laat ons bidden. 
 
Voor zijn/haar familie dat zij in hun droefheid troost mogen vinden 
bij elkaar en bij de levende God, die alle mensen met zijn liefde omringt. 
Laat ons bidden 
 
Bidden wij voor onze parochie, waarvan hij/zij deel heeft uitgemaakt, dat 
onze gemeenschap mag groeien in geloof en liefde tot de Heer, die de 
verrijzenis is en het leven. 
Laat ons bidden. 
 
VOORBEDEN   6 
 
Op deze dag spreken wij God aan als diegene die ons nieuw leven geeft. 
Vol vertrouwen bidden wij: 
 
Voor N dat hij/zij na een werkzaam leven op aarde de rust mag vinden 
in de vrede van Gods huis. Laat ons bidden. 
 
Voor zijn/haar kinderen dat zij dankbaar zullen blijven voor al het goede 
wat vader/moeder voor hen heeft betekend, en blijven meewerken aan 
Gods plan met de wereld. Laat ons bidden. 
 
Voor zijn/haar familie, dat zij de mooie herinneringen aan hem/haar, 
in gedachten blijven meedragen. Laat ons bidden. 
 
Bidden wij voor onze parochie, waarvan hij/zij deel heeft uitgemaakt, 
dat zij gedragen mag worden door mensen, 
die willen leven naar het Evangelie van Jezus. Laat ons bidden. 
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Denken wij in een moment van stilte aan onze zeer persoonlijke intenties. 
Laat ons bidden. 
 
VOORBEDEN 7  
 
Op deze dag spreken wij God aan als diegene die ons nieuw leven geeft; 
Vol vertrouwen bidden wij: 
 
Voor........die zijn/haar leven heeft afgesloten, dat hij/zij  voor altijd 
gelukkig mag zijn bij God. 
Laat ons bidden. 
 
Voor diegene die........altijd terzijde hebben gestaan: 
familie en vrienden, dat zij de mooie herinneringen aan hem/haar 
in hun gedachten blijven meedragen. 
Laat ons bidden. 
 
Voor diegenen in ( b.v. een bejaardentehuis ) die ........ 
liefdevol hebben verzorgd: 
Dat zij vreugde mogen vinden in hun werk, 
en daardoor veel voor anderen mogen betekenen. 
Laat ons bidden. 
 
Voor de parochiegemeenschap, bij wie ........zich betrokken voelde: 
dat zij gedragen mag worden door mensen die willen leven 
naar het Evangelie van Jezus. 
Laat ons bidden. 

 
VOORBEDEN 8 
 
Laten wij bidden voor ........ die met vertrouwen heeft uitgezien 
naar de ontmoeting met God; 
dat hij/zij geborgen mag zijn bij de bron van alle leven 
Laat ons bidden. 
 
Laten we bidden voor zijn/haar familie, vrienden, en bekenden; 
dat zij het heengaan van wie hun lief was kunnen beleven als een 
voorlopig afscheid, dat eens een weerzien zal zijn in vreugde. 
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Laat ons bidden. 
 
Laten wij bidden voor elkaar, zoals wij hier samen zijn; 
dat ook wij ons leven in handen durven leggen van de levende God. 
Laat ons bidden. 
 
Laten wij bidden voor hen die zich in onze wereld niet geborgen weten, 
voor hen die geen liefde ondervinden; 
dat zij vrienden vinden. 
Laat ons bidden. 
 
Laten wij bidden om een nieuwe wereld, waarin mensen en volkeren 
aandacht hebben voor elkaars welzijn en geluk; 
dat er geen mens geboren wordt of sterven moet zonder liefde. 
Laat ons bidden. 
 
VOORBEDEN 9 
 
Wij danken U, Heer God, voor ........ die wij liefhebben, 
en die nu gestorven is. 
Dat wat hij/zij betekend heeft, en nog voor mensen betekent  
niet verloren zal gaan. Laat ons bidden. 
 
Wij danken U voor alle eenvoud, alle dienstvaardigheid, en vriendschap 
die van hem/haar is uitgegaan. 
Dat hij/zij nooit vergeten zal worden. Laat ons bidden. 
 
Klein geworden in de dood, vragen wij U, goede God, 
dat deze mens door U gezien en verheerlijkt mag worden. 
Laat zijn/haar leven tot ons spreken 
en in Uw vreugde tot voltooiing komen. Laat ons bidden. 
 
Wij bidden U God voor alle mensen die met hem/haar verbonden waren: 
familie, vrienden in en rond deze kerk. 
Dat wij elkaar nu tot troost en steun zijn. Laat ons bidden. 
 
God wij hebben het zo moeilijk met lijden, met sterven, 
met het onheil dat mensen treft. 
Laat ons nu niet alleen. Laat ons bidden. 
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VOORBEDEN 10 
 
Nu ........ dood is, is er ook een stuk van onszelf weg, 
niemand kan zijn/haar plaats innemen. 
Ons leven is armer geworden. Donkerder. 
De dood heeft toegeslagen en heeft ons hart geraakt. 
De wereld is bedreigend geworden. Somber. 
Bidden wij om Gods licht in onze duisternis. Laat ons bidden. 
 
Laat ons bidden, dat wij uit zijn/haar leven de kracht putten 
om verder te gaan. 
Dat wij verbonden mogen blijven met hem/haar 
die ons is voorgegaan op weg naar de dood 
en die op ons wacht in de vrede van de eeuwige God. 
Laat ons bidden. 
 
Laat ons bidden voor de andere overledenen uit onze families, 
voor de dierbaren die wij af hebben moeten staan in de dood. 
Geef ons de moed zonder hen voort te leven, 
en geef hen de eeuwige rust in U. Laat ons bidden 
 
Laat ons ook denken aan de velen die onverzorgd en eenzaam, 
door geweld en honger gestorven zijn, en die bij God de rust en de vrede 
gevonden hebben, die de mensen hen niet gaven. 
Vergeef ons,  Heer God, de laksheid en het egoïsme, 
die al deze ellende in stand houden. Laat ons bidden. 
 
Laat ons bidden voor hen, die de dood als een absolute bedreiging, 
en als een zo volstrekt einde ervaren, 
dat zij aan dit beperkte bestaan geen zin kunnen geven. 
Geef hen, Heer God, de innerlijke kracht, 
een menselijk waardig leven te leiden, en zegen hen, 
en hun dierbaren in hun werk, zodat zij het geluk genieten 
waartoe U de mens geschapen hebt. Laat ons bidden. 
 
VOORBEDEN 11 
 
Wij willen bidden voor........ die gedoopt is om de weg van Jezus te gaan. 
In elk mensenleven is dat een bijzondere weg, 
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met vallen en opstaan, keer op keer. 
Wij vragen U, God, let vooral op zijn volharding en trouw. 
Laat ons bidden. 
 
Wij willen bidden voor zijn familieleden en vrienden, 
en voor allen die hem dierbaar waren, dat zij in hun droefheid troost 
mogen vinden bij de levende God, 
die alle mensen met zijn liefde omringt. Laat ons bidden. 
 
Wij willen ook bidden dat zij dankbaar zullen blijven, 
voor al het goede dat hij/zij voor hen heeft gedaan, 
en blijven meewerken aan Gods plannen met ons. 
Laat ons bidden. 
 
Wij willen bidden voor allen die gestorven zijn. 
Voor diegenen van wie wij ons de namen herinneren, 
onze familieleden en goede vrienden, onze medeparochianen. 
Wij vragen U, God, gedenk al hun namen. 
Laat niemand van hen wegvallen uit Uw aandacht. 
Laat ons bidden. 
 
Tenslotte willen wij bidden voor Uw kerk. 
Voor die grote gemeenschap van gelovige mensen, 
die samengeroepen wordt rond Uw Zoon Jezus Christus. 
Wij vragen U, God, maak Uw kerk tot getuige van Pasen, 
en houd in haar levend de verbondenheid over de dood heen. 
Laat ons bidden. 
 
VOORBEDEN 12 
 
Bidden wij voor deze overledene en voor alle anderen, 
die rustig stierven omdat zij zich bemind wisten. 
Wij houden hun naam in herinnering, 
en zijn dankbaar om de geestelijke erfenis 
die zij ons hebben nagelaten: 
de wijsheid van hun oordeel, 
de mildheid van hun hart, 
de eenvoud van hun geloof. 
Laat ons bidden. 
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Laten wij bidden voor zijn/haar naaste familieleden en bekenden; 
dat zij het overlijden van hun dierbare niet ervaren als een verlies, 
maar als een voorlopig afscheid, 
in de hoop dat we elkaar  eens in vreugde zullen weerzien. 
Laat ons bidden. 
 
Wij vragen U: geef ons kracht. 
Laat ons ja zeggen tegen het leven, 
in goede en kwade dagen, 
in ziekte en gezondheid. 
Laat ons ja zeggen tegen onszelf, 
tegen het kruis van onze zwakheid, 
tegen onze schamelheid en onze mislukking. 
Laat ons bidden. 
 
Laat ons eigen leed ons hart en onze ogen openen 
voor het leed om ons heen; 
Help ons anderen van harte te vergeven, 
dan maakt onze liefde ons gereed, 
voor een eeuwige ontmoeting met U. 
Laat ons bidden. 
 
VOORBEDEN 13 
 
God, wij danken U, want er is nog hoop voor een mens, 
ook al is hij gestorven. 
Hoe pijn ons dit heengaan ook doet, 
hoe groot de leegte en het gemis ook zijn, die hij/zij bij ons achterlaat, 
wij vragen om Uw barmhartigheid 
voor onze dierbare die U ter harte gaat. 
Laat ons bidden. 
 
Heer God, ontferm U over allen, die hier aanwezig zijn. 
Laat ons uit dit samenzijn meenemen, dat wij bij elkaar horen. 
Dat ook ........ , die van ons is heengegaan, met ons verbonden blijft; 
dat U ons allen samenbindt, totdat wij eens weer samenzijn bij U 
om voorgoed gelukkig te zijn. 
Laat ons bidden. 
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Bidden wij voor allen die wij hebben gekend, 
en die ons in de dood zijn voorgegaan. 
Voor de mensen, die eenzaam wachten op de dood. 
Voor de mensen, die vandaag sterven. 
Laat ons bidden. 

 
VOORBEDEN 14 
 
Voor de overledene zelf: 
Dat zijn liefde en verlangens voldoening mogen vinden 
in de nabijheid van Hem die zelf Liefde is. 
Laat ons bidden. 
 
Dat niets van het goede dat hij heeft gedaan 
voorgoed verloren zal gaan op deze aarde, 
maar dat het vrucht mag dragen in hen die achterblijven. 
Laat ons bidden. 
 
Dat hij in alles waarin hij een voorbeeld is geweest 
tot ons mag blijven spreken, ook nu hij gestorven is 
Laat ons bidden. 
 
Voor de familieleden en vrienden van de overledene: 
Dat zij de moed niet opgeven, maar in de herinnering aan de 
overledene kracht vinden zijn werk voort te zetten. 
Laat ons bidden. 
 
Voor deze wereld, waarin wij leven: 
dat de mensen in vreugde en leed, de weg zullen vinden tot elkaar. 
Laat ons bidden. 
 
 
VOORBEDEN 15 
 
Nu God ons heeft toegesproken vanuit de Schrift, 
maar ook ons heeft toegesproken vanuit het lange vruchtbare leven van N, 
nu nemen wij het woord om te danken, en te bidden: 
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Dankbaar zijn wij voor het leven van ........  
voor het goede dat wij van hem/haar mochten ondervinden. 
Dankbaar zijn wij voor het werk van ........ 
voor het vele dat wij van hem/haar mochten leren. 
Door onze tranen heen danken wij God. 
Dat God hem/haar de eeuwige vreugde mag geven. 
Laat ons bidden. 
 
Dankbaar zijn wij voor het leven van ........ 
voor zijn/haar liefde waarmee hij/zij ons heeft omringd. 
Dankbaar zijn wij voor het leven van........ 
voor zijn wijsheid die ons vrede bracht. 
Met pijn in ons hart, danken wij God. 
Dat God hem/haar de eeuwige vreugde mag geven. 
Laat ons bidden. 
 
Dankbaar zijn wij voor ons eigen leven, 
dat zo verweven is met dat van........ 
Dankbaar zijn wij dat wij mochten leven in zijn nabijheid,  
en zo groeien, rijpen en vrucht dragen. 
In leegte en gemis danken wij God. 
Dat God hem/haar de eeuwige vreugde mag geven. 
Laat ons bidden. 
 
 
VOORBEDEN 16 
 
Laat ons stil worden en bidden tot God, 
Hij hoort ons al van verre, 
Hij verstaat wat niet gezegd kan worden. 
 
Wij bidden voor........, weggevallen uit ons midden, 
maar opgevangen door God, zo geloven wij. 
Dat Hij ........ koestert in zijn hand, dat Hij hem/haar aan zijn hart drukt 
en bewaart in eeuwige vrede. 
Laat ons bidden. 
 
Wij bidden voor hen voor wie........ een stuk van hun leven was, 
zijn/haar vrouw/man, zijn/haar kinderen, zijn/haar kleinkinderen. 
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Wij brengen voor God hun pijn en verdriet, 
hun ontreddering en vragen, 
hun woede, maar ook hun geloof. 
Dat er mensen om hen heen staan,  
nu en telkens wanneer dat nodig is, 
die hen tot steun en toeverlaat zijn. 
Laat ons bidden. 
 
Bidden wij voor allen die wij hebben gekend 
en die ons in de dood zijn voorgegaan. 
Voor de mensen, die eenzaam wachten op de dood. 
Voor de mensen, die vandaag sterven. 
Laat ons bidden. 
 
VOORBEDEN 17 
 
Wij danken U voor alle vriendschap, die van........ is uitgegaan, 
voor de vrede en de rust die hij/zij uitstraalde. 
Wij danken U voor wat hij/zij geweest is: 
een mens om van te houden. Laat ons bidden. 
 
Wij bidden U, dat datgene waarvoor hij/zij geleefd heeft 
aan deze wereld ten goede mag komen, 
dat wat hem/haar dierbaar was, geëerd mag worden door mensen die na 
hem/haar komen en dat ........ in alles waarin hij/zij groot geweest is tot 
ons mag blijven spreken, juist nu hij/zij gestorven is. 
Laat ons bidden. 
 
Wij bidden voor allen die door de dood van ........ worden beproefd, 
zijn/haar vrouw/man, zijn/haar kinderen, zijn/haar familie 
dat zij het verdriet niet koesteren, 
dat zij geen schuld en schuldigen zoeken, 
dat de leegte hen niet verstrikt en eenzaam maakt. 
Geef dat zij zich opnieuw aan het leven durven toevertrouwen. 
Laat ons bidden. 
 
Wij bidden U, voor hen die blindelings verder gaan 
dat zij, om Uwentwil en omwille van hun doden 
opgericht worden uit hun vertwijfeling; 
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dat er voor hen een mens zal zijn 
die kan zwijgen, troosten en meedragen. 
Laat ons bidden. 
 
Wij bidden U voor allen die moeten leven 
met een lege plaats aan hun zijde; 
voor hen die treuren om een mens die zij verloren hebben, 
om een vader, een moeder, een zus of een broer, 
een vriend of een vriendin die uit hun leven is weggevallen, 
om een gemis dat niet te noemen is, 
dat zij staande blijven 
en geloven dat niets verloren gaat. 
Laat ons bidden. 
 
Bidden wij ook voor de andere overledenen uit onze families, 
voor de dierbaren die wij af hebben moeten staan in de dood. 
Geef ons de moed zonder hen voort te leven, en hun voorbeeld te volgen. 
Laat ons bidden. 
 
Dankbaar zijn wij voor hen die om ons heen staan: 
vrienden en bekenden, die ons sterken, 
die ons leven delen in goede en slechte dagen. 
Dankbaar zijn wij voor alle mensen die - waar ook ter wereld - 
het leven behoeden, die bewaren wat goed is, 
en vol verwachting uitzien naar de toekomst. 
Wij vragen voor hen Gods blijvende zegen. 
Laat ons bidden. 
 
Bidden wij ook voor al die medemensen 
wier leed ons dagelijks onder ogen komt via kranten en televisie, 
voor de slachtoffers van het vele oorlogsgeweld, 
voor allen die in onze buurt getroffen zijn door ziekte en ongeluk. 
En voor ons zelf, dat wij niet wreed en onverdraagzaam zijn, 
dat wij niet leven ten koste van anderen. 
Laat ons bidden. 
 
Wij bidden voor onszelf, die geraakt zijn door het sterven van ............ 
Die opgeschrikt zijn uit de dingen van alledag, 
en ons hier verzameld hebben in dit uur. 
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Dat wij die nog mogen leven, de kracht vinden 
het leven mooi te maken voor anderen en voor onszelf. 
Laat ons bidden. 
 
Tenslotte willen wij bidden voor de Kerk, 
die grote gemeenschap van gelovigen, 
die verzameld zijn rond Jezus Christus. 
Laten wij allen getuigen zijn van het Licht, 
en laat ons geloven in de verbondenheid over de dood heen. 
Laat ons bidden. 
 
Wij vragen U om vrede, Heer, 
de diepe vrede van het hart, 
die bewaard blijft ten tijde van angst en nood, 
in dagen van verdriet en rouw. 
God, zorg voor ons die op deze aarde leven, 
blijf bij ons Heer, 
wijs ons de weg en leid ons veilig voort. 
Laat ons bidden. 
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BIJLAGE 5: GEBEDEN OVER DE GAVEN  
 
1. Heer, aanvaard genadig de gaven die wij U vol vertrouwen 

aanbieden voor N. Gij hebt het offer van Jezus Christus gewild voor 
het heil van alle mensen. Laat het ook voor hem heilzaam zijn en 
schenk hem leven in eeuwigheid. Door Christus onze Heer. 

 
2. Almachtige eeuwige God, uw Zoon heeft zich aan ons gegeven als 

het brood ten leven; Hij heeft zijn bloed vergoten als een heilzame 
drank. Ontferm U over N: aanvaard de gaven die wij U aanbieden 
en maak ze voor hem tot een bron van heil. Door Christus onze 
Heer. 

 
3. Heer, wij bieden U dit offer aan voor N en vragen U: verhoor ons 

gebed en toon hem uw goedheid voor eeuwig. Door Christus onze 
Heer. 

 
4. Heer, aanvaard onze gaven en verhoor ons gebed: neem N. op in 

de heerlijkheid bij uw Zoon, die ons met elkaar verbindt door dit 
grote sacrament van zijn liefde. Door Christus onze Heer. 

 
5. Heer, wees N. genadig, voor wie wij dit offer van lof aan U 

opdragen. Wij bidden U ootmoedig: moge hij door dit mysterie van 
de verzoening verrijzen tot eeuwig leven. Door Christus onze Heer. 
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BIJLAGE 6: EUCHARISTISCHE GEBEDEN   
 
EUCHARISTISCH GEBED IIC 
 
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 zijn leer-
lingen 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 aan 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. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 

Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
ofwel: 
 
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze 

beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat 
Hij komt. 

 
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.  
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Zo 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.  

 
_____________________________________________ 
In missen voor overledenen: 
 

Gedenk N., die Gij (vandaag) uit deze wereld tot U geroepen hebt. 
Laat hem (haar), die in de doop met Christus gestorven en herbo-
ren 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 ge-
laat. 

 
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 met alle heiligen, die hier eens 
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig 
leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw 
Zoon. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen 
zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de 
heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. 

A: Amen. 
 
EUCHARISTISCH GEBED IIIB 
 
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 offergave hul-
de worden gebracht aan uw Naam.  
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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 GE-
DENKEN. 

 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 

Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
ofwel: 
 
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 rechter-
hand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en 
bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig.  
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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 apostelen en martelaren, (met de 
heilige N.) 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 N., onze paus en N., onze bisschop, met alle bisschoppen, 
de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt ver-
worven.  

 
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.  

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

_____________________________________________ 
In de missen voor overledenen kan gezegd worden:  
 

Gedenk uw dienaar (dienares) N., die Gij (vandaag) uit deze wereld 
naar U toegeroepen hebt. Geef dat hij (zij) die zoals uw Zoon de 



 63 

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 hier 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. 
 
 
EUCHARISTISCH GEBED V 
 
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 een bewijs van zijn liefde tot 
het uiterste toe. 

 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 
ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uit-
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gesproken, 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 leer-
lingen 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. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 

Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
ofwel: 
 
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze 

beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat 
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. Raak ons met het vuur van uw 
Geest en breng ons elkaar nabij. 
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Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de 
hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N., aan onze bis-
schop 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 heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, 
martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die 
op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze 
dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door Hem en met Hem en 
in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige 
Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeu-
wigheid. 

A. Amen. 
 
 
EUCHARISTISCH GEBED VI 
 
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 dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortge-
bracht 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:  



 66 

 
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 GE-
DENKEN. 

 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 

Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
ofwel: 
 

A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze 
beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat 
Hij komt. 

 
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 verkondigen 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 hier in ons midden. Bevestig uw kerk die in 
ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met 
uw dienaar N., onze paus, onze bisschop N. en met alle bisschop-
pen.  
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Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van 
de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, 
martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid 
voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen 
wij U onze dank. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam 
geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van 
de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. 

A. Amen. 
 
EUCHARISTISCH GEBED XI 
(voor vieringen met kinderen III) 
 
P. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
P. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P. Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar 

U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te 
zien en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons 
hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al 
wat moeilijk is. 

_____________________________________________ 
In de paastijd 
P. Wij danken U, God. Alle leven komt uit uw hand. U gaf het ons en 

ziet ons graag altijd gelukkig. Daarom hebt U Jezus uit de dood 
gered. Als eerste van ons allen gaf U Hem nieuw leven. Zo hebt U 
ook aan ons beloofd: een leven zonder einde, zonder pijn en 
zonder tranen. 

_____________________________________________ 
 
P. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken 

wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle 
heiligen en engelen zingen wij U toe:  

 
A. Heilig, heilig, heilig, de Heer de God der hemelse machten! Vol 

zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 
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Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den 
hoge. 

 
P. Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij 

danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de 
wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten hadden en niets 
meer met elkaar te maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen en 
onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters 
van elkaar, kinderen van U, onze Vader. 

_____________________________________________ 
In de paastijd 
P. Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij 

danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.  Hij heeft ons 
verteld hoe U ons roept over de dood tot eeuwig leven en geluk bij 
U. Hij wees ons ook de weg daarheen: een weg van liefde, heel zijn 
leven lang. 

_____________________________________________ 
 
P. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te 

doen wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, 
brood en wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus 
Christus, uw Zoon. Want op de avond voordat Hij zijn leven voor 
ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam 
brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei:  

 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, 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. Daarna zei Hij tot hen: BLIJFT DIT 
DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.  

 
P. Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan 

wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk 
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gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de 
hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus, 
uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem 
nieuw leven gegeven. Daarom zingen (zeggen) wij: 

 
A. Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 
 
P. Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.  
 
A. Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 
 
P. Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw 

rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. 
 
A. Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 
 
P. Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van 

het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons 
blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit Brood 
ook sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons 
verwacht. Denk, Heer, aan de paus N., aan onze bisschop N. en aan 
alle andere bisschoppen. 

 
P. Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn: laat hen vrede en 

vreugde brengen aan alle mensen. God, onze Vader, breng ons 
allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon, samen met 
Maria, zijn Moeder, met de heilige Jozef, haar bruidegom, en met 
alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.  

_____________________________________________ 
In de paastijd 
P. Geef de vreugde om het paasfeest in het hart van ons allen die op 

U vertrouwen. En help ons blijdschap brengen aan allen die leven 
in verdriet. God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U 
en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder, en met 
alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.  

_____________________________________________ 
P. 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. 
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A. Amen. 
 
EUCHARISTISCH GEBED XIIB 
 
P. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij 

met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons 
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw 
liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Em-
maüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij 
het breken van het brood.  

 
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit 
brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met 
de gaven van zijn lichaam en bloed. Want op de avond voor zijn 
lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het 
dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl 
Hij zei: 

 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het 
dankgebed. Hij gaf 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 
GEDENKEN. 

 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
P. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze 

verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw 
Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven op-
gewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid 
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neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft 
gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg 
naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.  

 
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul 
ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn 
bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken. 

 
Bescherm onze paus N. en onze bisschop N., leer alle gelovigen van 
uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in 
de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart 
voor alle mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en 
hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die 
naar uw liefde leidt. 

 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de 
vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle 
gestorvenen van wie Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen 
tot het licht van de verrijzenis. 
 
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, 
waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze 
levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. 

 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met 
Maria, de Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.N.) 
en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aan-
bidden en U prijzen door Jezus 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. 
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BIJLAGE 7: GEBEDEN NA DE COMMUNIE  
 
1. 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 N. door de kracht van de Eucharistie 
voor eeuwig mag aanzitten aan de tafel van Jezus Christus, onze 
Heer, die leeft in de eeuwen der eeuwen. 

 
2. Heer, wij hebben het paasmysterie gevierd voor N. Wij bidden U: 

laat hem binnengaan in uw huis om te leven in uw licht en vrede. 
Door Christus onze Heer. 

 
3. Heer, gesterkt door dit levengevende sacrament vragen wij U: 

zuiver N. door de kracht van dit mysterie, en laat hem als 
deelgenoot van uw Verbond voor altijd gelukkig zijn in de vrede 
van Christus, die leeft in de eeuwen der eeuwen. 

 
4. Heer, moge het offer van uw Kerk heilzaam zijn voor N.: laat hem, 

met uw heiligen, delen in de glorie van Christus, wiens 
barmhartigheid hij in dit sacrament heeft mogen ontvangen. Door 
Christus onze Heer. 

 
5. Gesterkt door deze Eucharistie, vragen wij, Heer: bevrijd N. uit de 

greep van de dood, en laat hem vol vreugde delen in de verrijzenis 
van uw Zoon, Christus onze Heer, die met U leeft in de eeuwen der 
eeuwen. 

 
6. (bij gebedsdienst) Heer onze God, wij hebben gebeden voor N. en 

samen geluisterd naar uw boodschap van liefde, die troost en 
kracht wil geven in ons leven. Wij bidden U: laat N. nu binnengaan 
in uw huis om te leven in uw licht en uw vrede. Door Christus onze 
Heer. 

 
 
 
 
 
 
 



 73 

BIJLAGE 8: DE ABSOUTE  
 
Absoute 1 
Nu wij als gelovige mensen onze plicht vervullen en afscheid nemen van N, 
willen wij met vertrouwen bidden tot God, voor wie alles leeft, dat Hij het 
lichaam van N dat wij in al zijn broosheid aan de aarde toevertrouwen, in 
kracht doet opstaan en dat Hij zijn ziel opneemt in de kring van zijn heili-
gen en getrouwen. 
Moge Gods oordeel over hem barmhartig zijn. Moge Hij hem uit de dood 
verlossen en van zijn schulden ontslaan. En moge hij zo, verzoend met zijn 
hemelse 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. 
 

Wij besprenkelen nu dit lichaam ter herinnering aan het doopsel. Moge N 
die door het doopsel aan de heilige Drieëenheid is toegewijd en is binnen-
geleid in de levensgemeenschap met de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest, zich nu voor altijd verheugen in dit goddelijk geheim. 
Ook bewieroken wij nu dit lichaam. Mogen onze gebeden voor N zoals 
deze wierook opstijgen tot bij de troon van de Allerhoogste. 
(allen gaan staan – zegening met wijwater en bewieroking) 
 

Onze Vader en/of Wees gegroet 
 

Luister Heer, welwillend naar ons gebed: open voor N de poort van het 
paradijs en laten wij die achterblijven, elkaar troosten met het geloof, door 
Christus onze Heer. Amen. 
 

Laten wij nu gaan in vrede om hem die wij voor het laatst in ons midden 
mochten hebben, naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Wij geven hem 
uit handen, wij leggen hem neer in de aarde, maar nog meer in de handen 
van de levende God. Moge hij daar leven in zijn eeuwige vreugde. Amen. 
 

P: Heer, geef hem de eeuwige rust. 
A:  En het eeuwige licht verlichte hem. 
P: Dat hij moge rusten in vrede.  Amen. 
P: De engelen, zij mogen u geleiden naar het paradijs, de martelaren 

mogen u ontvangen bij uw komst, en u brengen naar de heilige 
stad Jeruzalem. 
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Absoute 2 
Staande bij dit dode lichaam 
houden wij het oog gericht op het kruis van Jezus Christus 
en spreken wij uit in diep geloof: Dit is het einde niet. 
Onze God is een God van levenden. Zijn liefde is sterker dan de dood. 
Wij kunnen ons niet indenken dat hij zijn eigen werk,  
zijn beeld en gelijkenis, geheel aan de vergankelijkheid prijsgeeft. 
Meer dan dit dode lichaam spreekt hier de persoon van deze mens. 
Langer dan dit sterfelijk leven 
duurt de band van waardering, genegenheid en liefde, 
die ons met hem/haar verbindt ook over de dood heen. 
Ook de naam moge ons bijblijven 
en die naam spreken wij hier uit met eerbied en genegenheid: ... 
 
allen: Heer, herinner U die naam 
 en houd die in de palm van uw hand. 
 Want al is hij/zij gestorven, 
 hij/zij blijft bij U bekend en bemind 
 en zelfs meer dan dat. 
 
Ten teken dat God aan deze mens en ons allen nieuw en onsterfelijk leven 
zal geven en om te getuigen van ons geloof in de verrijzenis 
zegenen wij dit lichaam: 
(wijwater) : Geboren uit water en geest moge hij/zij nu voorgoed leven 

in God, die in liefde woont. 
(wierook) : Ga op de wolken de Heer tegemoet daar waar Hij woont in 

het Eeuwige Licht. 
 
allen: Niemand leeft voor zichzelf, 
 niemand sterft voor zichzelf. 
 Wij leven en sterven voor God onze Heer: 
 aan Hem behoren wij toe. 
 
Gaan wij dan nu in vrede heen. 
Wij geven hem/haar uit handen. 
Wij vertrouwen hem/haar toe 
aan de handen van de levende God. 
Moge God hem/haar tot blijvende zegen zijn 
en ook ons voor elkaar tot een zegen maken. 
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Absoute 3  
Het lichaam van een dierbare willen wij met eerbied omgeven 
en eren als Gods beeld en gelijkenis. 
God, Gij hebt ons tot leven geroepen en ons lichaam de adem van uw 
geest geschonken. Jezus heeft het lichaam recht gedaan, toen Hij gene-
zend rondging en zegenend de handen oplegde. 
 
allen: Heer, zegen ook dit lichaam  
waarin een dierbare onder ons mocht leven, 
om wiens liefde wij U willen danken. 
 
Ten teken van onze hoop dat Gij deze liefde zult voltooien 
tot eeuwig leven bij U zegenen wij dit lichaam van hem/haar 
die ons een leven-in-liefde is voorgegaan. 
En wij spreken met eerbied en liefde de naam van deze dierbare uit: ... 
 
allen: Heer, wij bevelen U deze dierbare aan. 
Laat hem/haar deelhebben aan uw licht 
en neem hem/haar op in uw blijvende vrede. 
 
Mogen onze gebaren onze diepste gevoelens vertolken: 
 
(wijwater): Ten teken dat elke gedoopte een ingewijde is, 
  geroepen tot de hoge bestemming beeld van Gods 

liefde te zijn; 
 
(wierook) : Ten teken dat elke mens zijn leven lang zoekt en verlangt 

naar het hogere en ideale. Moge hij/zij dit nu 
voorgoed gevonden hebben in de God voor wie alles 
leeft. 

 
allen: Niemand leeft voor zichzelf 
 Niemand sterft voor zichzelf. 
 Wij leven en sterven voor God onze Heer: 
 aan Hem behoren wij toe. 
 
Laat ons dan in vrede van hier heengaan en de overledene begeleiden. 
Moge hij/zij voorgoed thuis zijn in de zegen van de Heer 
en moge deze Heer ook ons maken tot een zegen voor elkaar. 
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Absoute 4  
Op zondag in de ochtendzon van Pasen, 
in een tuin vol lente 
werd de rots van de dood opzij geschoven 
en het leven werd geboren. 
Zo vertelt het evangelie ons over het nieuwe leven. 
 
En dat verhaal gaat verder; er ontstond een gemeenschap: 
allen die tot geloof waren gekomen dat Jezus de levende is, de Messias, 
hielden zich vast aan elkaar, en waren één hart, één ziel. 
Zo getuigden zij van de opstanding van Jezus, 
en er ging een grote kracht van hen uit. 
Want iedereen had een hand om vast te houden. 
 
Zo’n hand hebben wij nodig nu wij afscheid gaan nemen van deze mens, ... 
die ons dierbaar is. Wij bidden voor hem en voor elkaar 
dat God er moge zijn voor ons. 
 
Wij zegenen zijn lichaam om hem te danken voor wat hij voor ons deed; 
om hem toe te vertrouwen aan de Bron van het leven. 
 
Wij branden wierook: woordeloze gebeden omhoog en om hem heen, 
omdat onze woorden tekort schieten. 
 
Tijdens de zegening en bewieroking van de baar: 
 
Niemand leeft voor zichzelf 
Niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer: 
aan Hem behoren wij toe. 
 
Laat ons dan in vrede van hier heengaan 
en de overledene begeleiden.  
Moge hij/zij voorgoed thuis zijn 
in de zegen van de Heer 
en moge deze Heer 
ook ons maken tot een zegen voor elkaar. 


