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Introitus: Requiem aeternam 
 

Requiem aeternam dona eis Domine:  

et lux perpetua luceat eis.  

Te decet hymnus, Deus, in Sion;  

et tibi reddetur votum in Jerusalem. 

Exaudi orationem meam,  

ad te omnis caro veniet.  

Requiem. 

 

Heer, geef hun de eeuwige rust;  

en het eeuwige licht verlichte hen.  

Voor U moet men zingen, God, in Sion, 

en U in Jerusalem dankoffers brengen.  

Verhoor mijn gebed,  

tot U komt ieder mens. 

 

 

Kyrie 

 
Kyrie eleison, Kyrie eleison; 

Christe eleison, Christe eleison; 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Heer ontferm U over ons, 

Heer ontferm U over ons; 

  Christus ontferm U over ons,  

 Christus ontferm U over ons;  

Heer ontferm U over ons, 

Heer ontferm U over ons. 
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Sanctus/Benedictus 
 

Sanctus, sanctus, sanctus 

Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini.  

Hosanna in excelsis. 

 

Heilig, heilig, heilig 

de Heer, de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw 

 heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij, die komt in de naam des 

 Heren. Hosanna in den hoge. 

 

 

Agnus Dei 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

dona eis requiem. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

dona eis requiem. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

dona eis requiem sempiternam. 

 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 

 wereld, geef hen rust. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 

 wereld, geef hen rust. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 

  wereld, geef hen eeuwige rust.  
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Communio: Lux aeterna 
 

Lux aeterna luceat eis, Domine:  

cum sanctis tuis in aeternum:  

quia pius es. Requiem aeternam dona eis, 

Domine: et lux perpetua luceat eis.  

Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. 

 

Het eeuwige licht verlichte hen, Heer: 

tesamen met uw heiligen in eeuwigheid: 

want Gij zijt goed. Heer, geef hen de 

eeuwige rust: en het eeuwige licht 

verlichte hen. Tesamen met uw heiligen in 

eeuwigheid, want Gij zijt goed. 

 

 

Ten uitgeleide: In paradisum 

 
In paradisum deducant te angeli: 

in tuo adventu suscipiant te martyres, 

et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.  

Chorus angelorum te suscipiat, 

et cum Lazaro quondam paupere 

aeternam habeas requiem. 

 

De engelen mogen u geleiden naar het 

paradijs: de martelaren mogen u 

ontvangen bij uw komst, en u brengen 

naar de heilige stad Jeruzalem.  

Het koor van engelen moge u ontvangen 

en moogt gij samen met de arme Lazarus,  

de eeuwige rust vinden.              
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Intrede: Vrede mag nu voorgoed 

  

 Vrede mag nu voorgoed jouw deel zijn. 

Mag God jou vol tederheid in zijn liefde 

 opgenomen hebben; dat vragen wij, nu wij  

jouw lichaam hier in ’t midden van de 

 kerkgemeenschap binnen brengen. 

Wij danken God en jou met heel ons hart om 

 alles wat jij voor Zijn Liefdesrijk hebt gedaan. 

Mag het door God voorgoed bewaard blijven, 

nu en tot in alle eeuwigheid. 

 
       M: Gregoriaans; Requiem aeternam; 

              Mis voor de overledenen 

         T: B. Rentmeester en H. Schumacher  
 

Heer, ontferm U 

 

 Heer, ontferm U (3x) 

 Christus, ontferm U (3x) 

 Heer, ontferm U (3x) 

    

    

Bleven wij in gebreke 
 

Bleven wij in gebreke, Heer ontferm, ontferm U. 

Gaven wij niet voldoende, Heer ontferm, ontferm U. 

Waren wij niet toereikend, Heer ontferm, ontferm U. 

Als hij/zij tekort gedaan heeft, Heer ontferm, ontferm U. 

Gaf hij/zij te weinig liefde, Heer ontferm, ontferm U. 

Was hij/zij niet steeds vergevend, Heer ontferm,  

ontferm U.      
             (vervolg volgende pagina) 
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Neem hem/haar en ons voor lief, Heer ontferm, ontferm 

U. Keer hem/haar en ons tot leven, Heer ontferm,  

ontferm U. Neem ons op in uw vrede, Heer ontferm, 

ontferm U.    

                       M: Gregoriaans; Requiem aeternam 

                Mis voor de overledenen 

                      T: B. Rentmeester en H. Schumacher  

       

 

Heilig, heilig, heilig (1) 
 

 Heilig, heilig, heilig, de Heer,  

 de God der Hemelse machten! 

 Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

 Hosanna in den hoge. 

 Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den Hoge. 

 

Heilig, heilig, heilig (2) 

  
 Heilig, heilig, heilig U de enige ware God. 

 Vol eerbied buigen wij voor U,  

 Liefde is uw naam, 

U, Hart van heel ons leven. 

Kom ons helpen, reik ons uw hand. 

Kome uw hemel, U, Hart van heel ons leven. 

 
                  M: Gregoriaans; Requiem aeternam; 

              Mis voor de overledenen   

        T: B. Rentmeester en H. Schumacher  
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Lam Gods  
 

 Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

 Ontferm U over ons (2x); 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

Geef ons de vrede. 
 

   

Jezus, Lam Gods 
 

 Jezus, Lam Gods, bevrijdend van al wat 

 blokkeert, zegen ons met vrede. 

 Jezus, Lam Gods, bevrijdend van al wat 

 blokkeert, zegen ons met vrede. 

Jezus, Lam Gods, bevrijdend van al wat 

 blokkeert, zegen ons met vrede, vrede voorgoed. 

   
          M: Gregoriaans; Mis voor de overledenen 

        T:  B. Rentmeester en H. Schumacher  

 

Naar licht en vrede  
 

 Naar licht en vrede doen wij jou uitgeleide; 

 Jij gaat nu verder, verder dan de horizon. 

Ach wees maar niet bang,  

op vleugels draagt God jou zijn woning in. 

Weet dat jij begroet wordt met vreugde-gezang! 

Ja, de warmte Gods straalt jou tegemoet! 

Oh jij mooi en godd’lijk mensenkind. 

    
              M: Gregoriaans; In paradisum;                             

          Mis voor de overledenen 

         T: B. Rentmeester en H. Schumacher 
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Naar het land van rust en vrede 
 

Naar het land van rust en vrede, waar wij innig naar 

verlangen, dragen wij jou, over de dood.  

Ga met de engelen naar het Licht van zijn Gelaat. 

 
       M en T: Ch. Fictoor 

       

 

 

Ten paradijze geleiden u de engelen 

 
 Ten paradijze geleiden u de engelen. 

 Dat bij uw aankomst u begroeten mogen de 

 martelaren. Zij geleiden u tot in de hemelse  

 stad Jeruzalem. 

Moge ‘t koor der engelen u met vreugde 

 ontvangen. En als Lazarus, de arme van weleer, 

zult gij voor eeuwig in het land in vrede zijn. 

  
              M: Gregoriaans; In paradisum; 

          Mis voor de overledenen 

                       T: B. Rentmeester en H. Schumacher 
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Adem ons open 

                        M: T. Löwenthal; T: S. Prins 
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Als alles duister is 

 
                        M en T: Taizé  
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Als wij dan eten van dit brood 

                M: B. Huijbers; T: H. Oosterhuis  

Bij God ben ik geborgen 

 
                                  M en T: Taizé 
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Dit ene weten wij 

 
           M: M. Harinck; T: H. Roland- Holst 
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 Dona nobis pacem Domine   

 
                                             M en T: Taizé 

 

Gij bergt de bron 

 

Gij bergt de bron van alle leven; in uw licht zien wij    

licht! Gij bergt de bron van alle leven; in uw licht 

zien wij licht!  

 
                                   M en T: Taizé 
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God, U bent liefde 

 
                     M en T: Taizé  

 

Jouw naam blijft in ons hart 

                                     M: Fl. van der Put; T: H. Oosterhuis 
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Neem mij aan zoals ik ben 

 
                                                                      M:  John L. Bell; T: Iona 
Niemand leeft voor zichzelf 

 
                              M: Fl. van der Putt; T: H. Oosterhuis 
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Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart  

 
                               M: B. Huijbers; T: H. Oosterhuis 

 

Wie door dit kruis getekend 

 
               M: R. Goorhuis; T: A. Govaart 
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Psalm 8 – II 

 
1.    Gij die uw majesteit toont aan de hemel, 

       Gij opent de mond van weerloze kinderen, 

       en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 

       en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen.  Refrein 

 

2.   Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers,   

      de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,                                      

    wat is de mens dat Gij aan hem denkt, 

    de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat.    Refrein 

           

3.   Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 

       en hem met glorie en luister gekroond. 

       Gij doet hem het werk van uw handen beheren 

       en alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd,         Refrein 

 

4.   schapen en runderen, alles en alles, 

      en ook de dieren in het vrije veld, 

      de vogels van de hemel, de vissen van de zee, 

      al wat er wandelt op de paden van het water.   Refrein

  
                                           M: B. Huijbers; T: Vijftig Psalmen 
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Psalm 23 – I 

 
 

1.    De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. 

        Hij wijst mij te liggen in grazige weiden, 

                         Hij voert mij naar wateren der rust. 

                         Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen.            Refrein 

 

2.    Hij leidt mij in sporen van waarheid getrouw aan                                       

zijn naam. Moest ik gaan door het dal van de 

schaduw des doods, kwaad zou ik niet vrezen. Want 

naast mij gaat Gij, uw stok en uw staf zij doen mij 

getroost zijn.                          Refrein 

 

3.    Een tafel richt Gij mij aan in het aangezicht van 

mijn belagers en zalft met olie mijn hoofd. 

Mijn beker vloeit over.            Refrein 

 

4.    Zo zijn dan geluk en genade om zijn schreden 

       al de dagen mijns levens.Verblijven mag ik in het 

huis van de Heer tot in lengte van dagen.       Refrein 

      

 
        M: A. Werbrouck; T: I. Gerhardt, M. Van der Zeyde 
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Psalm 23 – II 

 
1.    Hij brengt mij in een oase van groen, daar strek ik                           

mij uit aan de rand van het water,   

       daar is het goed rusten.                       Refrein 

 

2.    Ik kom weer tot leven, dan trekken we verder, 

vertrouwde wegen, Hij voor mij uit, want  

       God is zijn naam.                       Refrein 

 

3.    Al moet ik het duister in van de dood, ik ben niet 

angstig, U bent toch bij me, onder uw hoede durf  

       ik het aan.             Refrein 

   

4.    Gij nodigt mij aan uw eigen tafel, en allen die tegen    

mij zijn moeten het aanzien: dat Gij mij bedient, dat 

Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren, dat Gij mijn 

beker vult tot de rand.                              Refrein 

                    

5.    Overal komen geluk en genade mij tegemoet mijn 

leven lang, en altijd kom ik terug in het huis van de 

Heer, tot in lengte van dagen.                      Refrein 

 
            M: B. Huijbers; T: Vijftig Psalmen 
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Psalm 23 – III 

 
1.  Mijn herder is de Heer; het ontbreekt mij aan niets.          

Hij legt mij in grazige weiden, Hij geeft rust aan 

mijn  ziel. Hij leidt mij naar rustige waat'ren om mijn 

ziel te verkwikken.               Refrein 

 

2.  Hij leidt mij in het rechte spoor omwille van zijn 

       Naam. Al moet ik door donkere dalen, ik vrees    

geen kwaad. Uw staf en uw stok zijn mijn troost, Gij 

zijt steeds bij mij.                                      Refrein 

 

  3.  Gij bereidt voor mij een tafel voor het oog van mijn 

vijand. Gij zalft met olie mijn hoofd en mijn beker 

vloeit over.                             Refrein 

             

  4.  Mij volgen uw heil en uw mildheid al de dagen van 

mijn leven. In het huis van mijn Heer wil ik wonen 

tot in lengte van dagen.             Refrein 

 
                             M: J. Gelineau; T: Psalmen in Nederlands proza  
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Psalm 25 – I 

 
1.    Zoudt Gij ooit mij te schande maken, neen, voor  

allen die op U wachten zijt Gij een goede en 

betrouwbare God.             Refrein 

 

2.    Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, zet mij 

op het spoor van uw waarheid. Zend mij uw licht en 

uw trouw tegemoet.                       Refrein 

 

    3.     Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, hoe is uw 

naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God,  

            wij willen U zien.            
Refrein 

 
                              M: B. Huijbers; T: Vijftig psalmen  
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Psalm 25 – II 

 
1.   Richt mij, Gij zijt de God die mij redt en op U 

      wacht ik een leven lang.                        Refrein 

 

2.   Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest,  

      hoe een en al liefde van meet af aan.          Refrein 

 

3.   Goede en betrouwbare God, wie afgedwaald is, 

      wijst Hij de weg.             Refrein 

    

4.   Arme en ootmoedige mensen spoort Hij aan  

      Zijn weg te houden.           Refrein 

 

5.   Alle wegen van God zijn liefde en trouw voor wie 

      bewaren het woord van zijn verbond.          Refrein 

 
                              M: B. Huijbers; T: Vijftig Psalmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Psalm 25 - III 

 
Koor:   Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: zie naar mij om 

  en wees mij genadig, want op U wacht ik  

            een leven lang. 

 

Allen:   Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

Koor:   Zijt Gij het, Heer, die komen zal,  

of moeten wij een ander verwachten? 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

 

Allen:   Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 

Koor:   Gij geeft uw woord aan deze wereld, 

Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,  

naar U gaat mijn verlangen Heer. 

 

Allen:   Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.  

Houd mij in leven wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 
          M: B. Huijbers; T: Vijftig Psalmen 
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Psalm 63 - I 

 
 

1.    God, mijn God, naar U blijf ik zoeken, mijn ziel             

dorst van verlangen naar U; al wat ik ben smacht 

naar U in een troosteloos dor land zonder water.  
              Refrein 

2.    Hoe zag ik in de tempel op U, om uw macht te 

ontwaren, uw grootheid: uw genade gaat boven dit 

leven. En mijn lippen spraken uw lof.             
               Refrein 

3.    Kon ik zó heel mijn leven U prijzen, uw naam 

noemen, de handen geheven: kracht vind ik als door 

kostelijke spijs, jubelend ligt mij uw naam op de 

lippen.                         Refrein 

 

4.    Waart Gij niet immer mijn hulp? Onder uwer   

vleugelen schaduw heb ik mijn jubel gezongen:  

        U zoekt mijn hart- U hangt het aan.  

        Uw hand zal mij vast blijven houden.   
 

Allen:  

        U zoekt mijn hart- U hangt het aan.  

        Uw hand zal mij vast blijven houden.  

 
      M: W. Vogel; T: I. Gerhardt/ M. van der Zeyde 
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Psalm 91  
 

  1.    Wie woont onder de hoede van de allerhoogste 

God, wie overnacht in de schaduw van God 

almachtig, hij zegt tot de Heer: mijn toevlucht zijt 

Gij, mijn God op U stel ik heel mijn vertrouwen. 
              Refrein  

 
  2.    Hij zal u dekken, met zijn vleugels, onder zijn    

wieken vindt gij uw veiligheid.          Refrein 

 

  3.    Bij nacht en ontij zult gij niet bang zijn, en vrees 

         overdag geen aanval in de rug.           
Refrein 

 

  4.    Klamp je maar vast aan Hem, Hij zal ons redden. 

         Wij zullen leven tot in lengte van dagen.      Refrein 

 

5.    Wie woont onder de hoede van de allerhoogste           

God, Hij zegt tot de Heer:  

       mijn toevlucht zijt Gij.                                   
Refrein 

 

      
         M: M. Pirenne; T: Vijftig Psalmen   
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Psalm 103 – II 

 
1.      Ja, wat de hemel is voor de aarde, dat is zijn liefde 

          voor hen die geloven.                       Refrein 

 

2.      Zover als het oosten van het westen vandaan is, 

         zover van ons af werpt Hij al onze zonden.     
                                                                     Refrein 

 

3.      Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten dat wij 

         gemaakt zijn uit het stof van de aarde.          Refrein 

                                            

 

4.      Mensen, hun dagen zijn als het gras, zij bloeien als 

bloemen in het open veld; dan waait de wind -   en 

zij zijn verdwenen.               Refrein 

 

5.      Maar duren zal de liefde van God voor allen die 

zijn verbond bewaren, zijn woord behartigen en het 

volbrengen.                        Refrein  

 

                                                   M: B. Huijbers; T: Vijftig Psalmen 
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Psalm 103 - III 
 

Koor:   1.  Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,  

     eeuwige God, wij willen U zien, 

     geef ons vandaag een teken van liefde.   

 
Koor:   3.  Want wat de hemel is voor de aarde,  

                 dat is uw liefde voor hen die geloven. 

 
 

Koor: 5.  Gij, de vergeving van alle zonden,  

                 recht en gerechtigheid voor deze wereld. 

          

             ( 7 en 8 volgende pagina) 
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Koor:   7.   Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,  

      dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God. 

 
       

           M: B. Huijbers; T: Vijftig Psalmen 
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Psalm 126 - I 

 
 

1.    Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. Dan zegt  

de wereld: "Hun God doet wonderen." Ja, Gij doet 

wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde.     
                                Refrein 

 

2.    Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, zoals     

rivieren in de woestijn die, als de regen valt, 

opnieuw gaan stromen.                        (Geen Refrein) 

 

3.    Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. Een 

mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. Zingende 

keert hij terug met zijn schoven.          
Refrein 

 

 
                         M: B. Huijbers; T: Vijftig Psalmen 
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Psalm 150 – II 

 
1.    Looft God in zijn heilig domein, looft Hem in zijn 

groots firmament, looft Hem om zijn daden van 

macht, looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid.  
                                                  Refrein 

 

2.    Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, looft 

       Hem met harp en met citer, looft Hem met 

       handtrom en reidans, looft hem met snaren en fluit.
                                     Refrein 

 

3.    Looft Hem met slaande cimbalen, looft Hem met 

klinkende cimbels. Alles wat adem heeft love de 

Heer! God lof!                                                               
               Refrein 

 

                     
                       M: A. Oomen;T: I. Gerhardt, M van der Zeyde 
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Blijf mij nabij 

 

     1.   Blijf mij nabij, wanneer het avond is,  

  wanneer het licht vergaat in duisternis.  

 Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,  

 bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet. 

  

   2.   Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord, 

 wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 

 Blijf mij nabij in vreugde en verdriet, 

 ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet. 

  

          3.   Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht, 

 wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht. 

 Dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,  

 dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 
 

           M: W. Monk; T: W. Barnard, A. den Besten,  

                                                               W. J. van der Molen 

 

 

 Ga mee met hem/haar  
 

1. Ga mee met hem/haar, trek lichtend voor hem/haar     

uit, naar tijd en land door U ooit aangeduid. 

  Breng hem/haar naar huis waar enkel liefde woont, 

         waar ieder mensenleven wordt bekroond. 

 

     2. Ga mee met hem/haar, en geef hem/haar zelf Uw   

hand. Geleid hem/haar Heer tot aan de overkant; 

 door duister heen, naar bron van eeuwig licht  

 is zonder Uw geleide, zonder zicht.  
              (3. volgende pag.) 
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3. Ga mee met hem/haar, wie is hij/zij zonder U,  

    draag hem/haar op handen, juist wanneer hij/zij nu  

         op weg moet gaan voor d'allerlaatste reis; 

         brengt U hem/haar zelf, Heer, in het paradijs. 
 

                                M: Abide with me  

 

 

De Heer heeft mij gezien 

 
 1.  De Heer heeft mij gezien en overwacht    

          ben ik opnieuw geboren en getogen.     

          Hij heeft het licht ontstoken in de nacht, 

          gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

          Zo komt Hij steeds met stille overmacht 

          en zo neemt Hij voor lief mijn overmogen. 

 

2.  Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit, 

          heeft in zijn handen onze naam geschreven. 

          De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 

 plant als een boom in ons zijn eigen leven. 

          wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 

          en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 

 

3.  Gij geeft het uw beminden in de slaap,  

     Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen. 

          Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt, 

          zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

          zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,  

          zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
              M: B. Huijbers; T: H. Oosterhuis 
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De steppe zal bloeien 

       

1. De steppe zal bloeien. 

   De steppe zal lachen en juichen.  

   De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 

staan vol water, maar dicht, de rotsen staan open.   

Het water zal stromen, het water zal tintelen,      

stralen, dorstigen komen en drinken.  

De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

 

     2. De ballingen keren.  

 Zij keren met blinkende schoven.  

     Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,  

één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. 

Als beken vol water, als beken vol toesnellend     

water, schietend omlaag van de bergen, 

als lachen en juichen. Die zaaiden in tranen, 

die keren met lachen en juichen. 

 

3. De dode zal leven, de dode zal horen: nu leven.  

    Ten einde gegaan en onder stenen bedolven; 

     dode, dode sta op, het licht van de morgen.  

     Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: 

Ik open hemel en aarde en afgrond 

     en wij zullen horen en wij zullen opstaan 

     en lachen en juichen en leven. 

 
                 M: A. Oomen; T: H. Oosterhuis 
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Een mens te zijn op aarde 

 

1. Een mens te zijn op aarde  

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid,  

is leven van de woorden  

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die ‘t ons heeft voorgedaan. 

 

2. Een mens te zijn op aarde  

in deze wereldtijd, 

is komen uit het water 

en staan in de woestijn,  

geen god onder de goden, 

geen engel en geen dier,  

een levende, een dode,  

een mens in wind en vuur. 

 

3. Een mens te zijn op aarde  

in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, 

de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, 

de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, 

de kommer en de koorts. 

 

 
        M: Straatsburg 1545; T: W. Barnard 
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Een schoot van ontferming  
 

Een schoot van ontferming is onze God. 

Hij heeft ons gezocht en gezien  

zoals de opgaande zon aan de hemel.  

Hij is ons verschenen 

toen wij in duisternis waren, 

in schaduw van dood. 

Hij zal onze voeten richten 

op de weg van de vrede. 

 
                    M: A Oomen; T: H. Oosterhuis 

 

 

 

Er is een stad voor vriend en vreemde 

 

1.   Er is een stad voor vriend en vreemde 

 diep in het bloemendal. 

 Er is een mens die roept om vrede, 

 die mens roept overal: 
 

Refrein: Jerusalaim, stad van God,  

   wees voor de mensen een veilig thuis. 

   Jerusalaim, stad van vrede,  

   breng ons weer thuis. 

  

2.    Er is een huis om in te wonen 

 voorbij het dodendal. 

 Er is een vader met zijn zonen, 

 zij roepen overal:             Refrein 

 
                (3 en 4: volgende pagina) 
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3.   Er is een tafel om te eten 

 voorbij het niemandsland.  

 Er is een volk dat wordt vergeten, 

 Dat volk roept overal:            Refrein 

 

4. Er is een wereld zonder grenzen 

 zo groot als het heelal. 

 Er is een hemel voor de mensen, 

 Dat hoor je overal:            Refrein 

 

             M: N. Shemer; T: E. Lopez  

 

 

God is die goed is 

 
 Refrein:     God is die goed is, woorden van liefde doet,  

                  vrede voor mensen is, tijd geeft van leven.

  

Voorzang:  Zoals een adelaar jongen op vleugels draagt,  

                  draagt Hij zijn mensen als vrienden op      

       handen. 

Koor:       Licht in hun ogen gunt Hij de levenden,  

      wonen in stilte doet hij de doden.           
Refrein 

 

Voorzang:  Zolang er woorden tussen de mensen zijn  

      is Hij er te horen en sprekend nabij. 
 

Koor:        Nooit en te nimmer gaat Hij geborgen,  

     dichtbij en ver is Hij van ons vandaan.  

     God is die goed is, woorden van liefde doet,  

     vrede voor mensen is, tijd geeft van leven. 
               Refrein  
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    M: J. Beyersbergen van Henegouwen; T: J. Duin 

Gij die geroepen hebt ‘licht’ 
 

Voorzang:  Gij die geroepen hebt “licht” en het licht 

    werd geboren, en het was goed; het 

                werd avond en morgen, tot op 

vandaag. 

 

Koor: Gij die geroepen hebt “o mens” en wij 

             werden geboren, Gij die mijn leven zo 

  geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef. 

 

Refrein:  Omdat Gij het zijt groter dan ons hart, die 

  mij hebt gezien eer ik werd geboren. 

 

Koor: Gij die liefde zijt, diep als de zee, flitsend 

  als de weerlicht, sterker dan de dood, 

  laat niet verloren gaan een mensenkind. 

  Gij die geen naam vergeet, geen mens 

  veracht, laat niet de dood die alles scheidt 

  en leeg maakt, laat niet de tweede dood 

  over ons overkomen.             Refrein    

  

Voorzang:  Voor allen die gekruisigd worden wees 

   niet niemand, wees hun toekomst  

   ongezien. 

 

Koor: Voor mensen die van U verlaten zijn, voor 

allen die hun lot niet kunnen dragen, voor 

hen die weerloos zijn in de handen van de 

mensen. 

                (vervolg 

volgende pag.) 
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Voorzang: Voor uw naamgenoten in ons midden:   

vluchtelingen, vreemden, wees niet 

niemand. 

 

Koor:   Voor hen die kracht uitstralen, liefde 

geven, recht doen, dat zij staande blijven 

in ons midden.                     Refrein 

 

Voorzang:  Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, 

ons vasthoudt,  

 

Koor:  Gij die vreugde schept in mensen, Gij die  

het woord tot ons gesproken hebt dat onze 

ziel vervult, 

 

Voorzang: Laat ons niet leeg en verloren zijn zonder 

dit uitzicht, 

 

Koor:  Doe ons open gaan voor het visioen van 

  vrede, dat sinds mensenheugenis ons 

   roept.                  
Refrein 

 

Koor: Verhaast de dag van uw gerechtigheid, 

  zie het niet langer aan dat her en der in 

  deze wereld mensen gemarteld worden, 

  kinderen gedood; dat wij de aarde  

  schenden en elkaar het licht ontroven. 

   

 

 

 
          (slot volgende pag.) 
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  Zoals een hert reikhalst naar levend water, 

  doe ons verlangen naar de dag dat wij, nu 

  nog verdeelde mensen, in uw stad  

  verzameld zijn, in U verenigd en voltooid, 

  in U vereeuwigd. 

 

       Voorzang: Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs 

  geboren zijn.                Refrein 

 

                M: A. Oomen; T: H. Oosterhuis 

 

 

Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt  
 
1. Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt, 

 De woorden die nog schuilgaan in mijn mond, 

 Mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij: 

 Hoe wonderlijk is uw geheim voor mij. 

 

2. Gij die mij ziet vanaf de moederschoot, 

 mij aan het licht roept in het morgenrood, 

 mij hebt gekend, bemind van meet af aan: 

 hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam. 

 

3. Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U, 

 Gij meldt U in mijn hartslag hier en nu, 

 Als adem die mij sterkt en voort doet gaan: 

 Wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam. 

 
            (Vervolg volgende pagina) 
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4.  Geef dan mijn woorden en mijn daden kracht, 

 herschep mij in het duister van de nacht: 

 dat ik als mens mag leven in uw licht 

 en eenmaal schouwen zal uw aangezicht. 

 
                                                     M: J. Raas; T: H. Jongerius 

 

 

Gij zijt voorbij gegaan  

 
1.    Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht. 

  De vonken van uw naam zijn ogen in ons hart.  

 In flarden hangt uw woord om onze wereld heen, 

Wij leven in U voort, wij zijn met U bekleed.  

 

2. Gij zijt voorbijgegaan, een voetspoor in de zee.  

 Gij zijt te ver gegaan, Gij zijt een mens te veel. 

 Gij zijt voorgoed, Gij zijt verborgen in uw God. 

 Geen stilte spreekt U uit, ondenkbaar is uw dood. 

 

3.    Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht, 

een stuk van ons bestaan, een vriend, een spoor van 

licht. Uw licht is mijn bloed, mijn lichaam is uw dag. 

Ik hoop U tegemoet zolang ik leven mag. 

 
                M: J. Tabourot; T: H. Oosterhuis 
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Heer, die mij ziet 
 

 Heer, die mij ziet zoals ik ben,  

 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

 ’t Ligt alles open voor uw ogen. 

 

 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij; 

 Wie weet mijn wegen zoals Gij? 

 Gij kent mijn leven woord voor woord,  

 Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

 Ja overal op al mijn wegen 

 en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
Die met uw liefde mij geleidt, 

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 

In ’t diepst der aarde opgebouwd. 

Niets blijft er voor uw oog verborgen. 

Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
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Hoor ik dat woord 
 

Koor:  Hoor ik dat woord, - je bent hier aanwezig;  

            even bekend in dat breekbaar gebaar. Een geur 

 onbeschrijflijk roept jou plots te voorschijn,  

 dan weer vervlogen als was je niet waar. 

                

Allen:  Wat liet je ons na, wat kunnen we delen,  

hoe ben je aanwezig, hier onder ons? 
 

Koor:   Wat liet je ons na, wat kunnen we delen, 

Allen:   hoe ben je aanwezig, hier onder ons? 
 

Koor:   Beelden van jou zijn in mijn hart besloten,  

en niet te wissen: ja waarlijk een mens.  

Een die voorbijgaat doet mij aan je denken;  

soms klinkt je naam als een pijnlijke wens. 

Allen:  Wat liet je ons na, wat kunnen we we delen,  

hoe ben je aanwezig, hier onder ons? 
 

Koor:  Wat liet je ons na, wat kunnen we delen, 

Allen:  hoe ben je aanwezig hier onder ons? 
 

Koor:  Dwars door de muren, je bent in mijn dromen, 

je wenkt onweerstaanbaar, ik raak je niet aan. 

Soms even nabij in het vuur dat verwarmt,  

en weer verdwenen, in rook opgegaan. 

Allen:  Je brengt ons bijeen, wij vieren je leven,  

zo ben je aanwezig, hier onder ons 
 

Koor:  Je brengt ons bijeen, we vieren je leven, 

Allen:  Zo ben je aanwezig, hier onder ons. 
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        M: R Goorhuis; T: A. Govaart 

Ik sta voor U 
 

    1.   Ik sta voor U in leegte en gemis, 

          vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 

  Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 

  Dood is mijn lot, hebt Gij geen and’re zegen? 

  Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 

  Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen. 

 

2.   Mijn dagen zijn door twijfel overmand,  

  ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

  Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 

  zult Gij mij bergen in uw mededogen? 

  Mag ik nog levend wonen in uw land,  

  Mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 

3.  Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

  Dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

  Open die wereld die geen einde heeft, 

  Wil alle liefde aan Uw Zoon besteden.  

  Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –   

   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
             M: B. Huijbers; T: H. Oosterhuis 
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In rouw en eerbied 
 

 In rouw en eerbied zijn wij hier bijeen, 

 Om kracht en troost en om geloof verlegen. 

 Een zeer geliefde mens ging van ons heen, 

 één die ons was en blijven zal tot zegen. 

 Wij blijven achter, maar dat niet alleen, - 

 Zijn liefde komen wij opnieuw weer tegen. 

 

 U, Eeuwige, die bron van leven zijt, 

 Van leven om het met elkaar te delen – 

 Gij wilt ons aan uw toekomst toegewijd, 

 Dat wij de minste mens zijn toegenegen, 

 Is daarmee alles van onszelf gezegd? 

 Ach wij, wij zullen tot U wederkeren. 

 
          M: B. Huijbers; T: J. van Opbergen 

 

 

Jij bent de God die mij gegeven is 

 
1.    Jij bent de god die mij gegeven is,  

       de beker die voor mij ingeschonken staat.  

Mijn levenslot rust in jouw hand, 

goed land is mij ten deel gevallen. 

 

2.    Jij bent het lot dat mij beschoren is, 

Mijn schaduw, de engel die mij troost mij kwelt – 

laat deze kelk mij voorbijgaan, gauw, ik kan geen 

mensen drinken. 
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             ( 3. Volgende pag.) 

3.    Wie ben je, jij die mij te drinken vraagt? 

 Je aarzelt nog aan mijn deur, je klopt en 

 wacht, een dorstig hert - en ik een lege 

  bron dorstend naar stromen regen. 

 
                M: B. Huijbers; T: H. Oosterhuis 

 

Laat mij nu gaan 

 

Refrein:  Laat mij nu gaan, ik ben geborgen en vind de  

        rust, een nieuwe morgen. 

 

1.    Van mijn dagen, zij zijn geteld, van mijn nachten, 

 zij zijn verduisterd, van mijn leven, zij is voorbij, 

            van mijn sterven: bevrijd mij Heer.                 Refrein 

 

2.    In mijn daden, zij zijn gesteld, in mijn weten, zij 

is vernomen, in mijn lijden, zij is gedragen, in 

mijn hoop: verhoor mij Heer.             Refrein 

 

3.    Door vertrouwen, ben ik geworden, door te geven, 

ben ik gesterkt, door te zorgen, ben ik bemind, om 

mijn leven: gedenk mij Heer.              
               Refrein 

 

 

                                 M en T: Ch. 

Fictoor 
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Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,  

voortijdig licht waarin wij staan.  

Koud, één voor één, en ongeborgen,  

licht overdek mij, vuur mij aan.  

Dat ik niet uitval, dat wij allen zo  

zwaar en droevig als wij zijn, 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,  

aanhoudend licht dat overwint.  

Vaderlijk licht, steevaste schouder,  

draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of  

ergens al de wereld daagt, 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

      3.  Alles zal zwichten en verwaaien 

           wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft.  

Veelstemmig licht, om aan te horen  

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren,  

licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

                  M: A. Oomen; T: H. Oosterhuis 
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Midden in de dood 

 

1.  Midden in de dood - zijn wij hier in het leven, 

want Eén breekt het brood - om met ons te leven                     

midden in de dood. 

 

2.  Dood is in ons bloed, - dood voor onze ogen, 

     maar Hij geeft ons moed, - dat wij leven mogen, 

     met de dood in ‘t bloed.  

 

3.  Dat wij uit de dood – opstaan om te leven, 

     etend van het brood – dat Hij heeft gegeven,  

     midden in de dood. 

 

4.  Lamp voor onze voet, - licht voor onze ogen,  

     geef ons levensmoed – met de dood voor ogen, 

     met de dood in ‘t bloed. 

 

5.  Jezus, uit de dood – opgestaan tot leven, 

     wees voor ons het brood, - dat wij in U leven 

     midden in de dood. 

 

6.  Wees voor ons de wijn, - die wij van U drinken.  

 Wees voor ons de pijn, - dat wij in U zinken,  

     dat wij in U zijn. 

 
                   M: R. Veelenturf; T: M. Jacobse 
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Niemand kent uw wegen 

 

Refrein: Niemand kent uw wegen, ondoorgrondelijke God,  

 Gij die ons ten leven leidt, door de dood. 

 

1.        Waar vragen ons verwarren,  

 verdriet ons zien verblindt,  

            reikt Gij uw hand, opent ons oog,  

            Gij wijst de overkant.                        Refrein 

 

2.        Waar wij nog woorden zoeken,  

 zijn jaren tranen moe,  

 spreekt Gij ons aan, lacht Gij ons toe, 

Gij hebt ons hart verstaan.            Refrein 

 

3. Waar pijn ons leven tekent,  

 een mens zelfs sterven moet,  

 wees Gij nabij, geeft Gij ons troost, 

 Gij zijt de dood voorbij.            Refrein 

 

   

                        M en T: Ch. Fictoor 

 

Op mijn levenslange reizen 

 

1.    Op mijn levenslange reizen  

      twijfel donker achtervolgt mij  

 liefde, blind, holt voor mij uit - 

 zing ik steeds op and’re wijzen   

 over wie ik niet kan spreken,  

 zing ik: ‘ooit mijn hart te breken,  



55 

 

 ooit mijn hart voor jou te breken’.   

                              (2 en 3 volgende pagina) 

2.    Opgereisd, pas halverwege,  

 met de keel kapot gezongen  

 met een hart voor wie gebroken 

 kruip ik onder dorenstruiken,  

 druk mijn ogen in de aarde,  

 smeek dat nu het eind zal komen,  

 smeek de dood, dat hij zal komen. 

 

     3.    Spoorloos trok voorbij de twijfel,  

   waar ik lag. De liefde keerde, zag mij, 

   bracht mij drank en spijze,  

   deed mij opstaan uit de dood.  

   Nog een leven zal ik reizen.  

   Nooit meer zonder reisgenoot. 
      

                                     M: T. Löwenthal; T: H. Oosterhuis 

 

 

 

Tijd van vloek en tijd van zegen 

 
1.   Tijd van vloek en tijd van zegen 

 tijd van droogte tijd van regen 

 dag van oogsten tijd van nood 

 tijd van stenen tijd van brood.  

 Tijd van liefde nacht van waken 

 uur der waarheid dag der dagen 

 toekomst die gekomen is 

 woord dat vol van stilte is. 

 
                             (2 en 3 volgende pagina) 
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2.    Tijd van troosten, tijd van tranen, 

    tijd van mooi zijn, tijd van schamen, 

    tijd van jagen nu of nooit,  

    tijd van hopen dat nog ooit. 

 Tijd van zwijgen zin vergeten, 

 nergens blijven nergens weten, 

 tijd van kruipen angst en spijt, 

 zee van tijd en eenzaamheid. 

 

3 Wie aan dit bestaan verloren, 

 nieuw begin heeft afgezworen, 

 wie het houdt bij wat hij heeft, 

 sterven zal hij ongeleefd. 

 Tijd van leven om met velen, 

 brood en ademtocht te delen – 

 wie niet geeft om zelfbehoud, 

 leven vindt hij honderdvoud. 

 

 
                          M: Genève 1551; T: H. Oosterhuis 

 

 

U zij de glorie 

 

1.   U zij de glorie, opgestane Heer,  

      U zij de victorie, U zij alle eer!  

      Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan  

      om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  

      U zij de glorie, opgestane Heer, 

      U zij de victorie, U zij alle eer! 



57 

 

 
      (2: volgende pagina) 

 

2.   Licht moge stralen in de duisternis,  

      nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  

      Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  

      wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:   

      U zij de glorie, opgestane Heer,  

      U zij de victorie, U zij alle eer!  

 
                               M: G. F. Händel; T: vertaling: J. Schulte 

 
 

Vervul dit huis met hart en geest 
 

1.   Vervul dit huis met hart en geest  

 met aandacht voor de kleinen.  

 Dat al wie hier naar binnen gaat 

      hen noemen zal de zijnen. 

 

2.   Wees hier opnieuw verbeeldingskracht 

 geef taal en toon aan dromen.  

 Geef stem aan wat verborgen bleef.  

 Laat hier jouw rijk maar komen. 

 

3.   Wees kracht en troost voor jong en oud,  

 dat niemand hoeft te vrezen.  

 Als hij zich inzet voor jouw rijk,  

 want dood heet daar 'verrezen'.  
 

                M: J.W. van de Velde; T: J. van Opbergen 
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Wat ik gewild heb 

 

 Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb, 

 wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb,  

 wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef, 

 wat niet gekend werd, wat ongebruikt bleef,   

 al het beschamende:  

 neem het van mij.  

  

 En dat ik dit was en geen ander, 

 dit overschot van stof, van aarde: 

 dit was mijn liefde.  

 Hier ben ik.  
 

                    M: A. Oomen; T: H. Oosterhuis 

 

 

Wat is de mens  

 
Wat is de mens, wat zijn de dagen  

die aan de mens gegeven zijn:  

wankel geluk, winnen en wagen, 

nieuwe geluiden, oude pijn,  

gras, dat vergaat, niet minder niet meer,  

bedacht zijn op de dood in keer en tegenkeer. 

God, geef de mens woorden van waarde.  

Niet van het brood alleen leeft hij,  

God, geef de mens leven op aarde,  

spreek hem van dode wetten vrij.  
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Kyrie eleison.  

 
               M: Fl. van der Putt; T: A. Bosch 

Wie als een God wil leven 

 

1. Voorzang:   Wie als een god wil leven hier op aarde,        

Allen:          Wie als een god wil leven hier op aarde, 

     Voorzang:   Hij moet de weg van alle zaad, 

              en zo vindt hij genade.  

 Allen:          en zo vindt hij genade.  
 

2. Voorzang:   Hij gaat de weg van alle aardse dingen. 

Allen:           Hij gaat de weg van alle aardse dingen. 

Voorzang:    Hij leeft het lot met hart en ziel 

              van alle stervelingen.  

     Allen:          van alle  stervelingen.   

 

3. Voorzang:    Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven. 

    Allen:           Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven. 

    Voorzang:    Het kleinste zaad in weer en wind 

            moet sterven om te leven. 

Allen:          moet sterven om te leven. 
 

4. Voorzang:    De mensen moeten sterven voor elkander. 

     Allen:           De mensen moeten sterven voor elkander.   

    Voorzang:     Het kleinste zaad wordt levend brood,            

zo voedt de een de ander. 

    Allen: zo voedt de een de ander.  

 

5. Voorzang:    En zo heeft onze God zich ook gedragen, 

Allen:           En zo heeft onze God zich ook gedragen, 

Voorzang:    En zo is Hij het leven zelf  

             voor iedereen op aarde.  
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     Allen:          voor iedereen op aarde.  

  
                   M: oude volksmelodie; T: H. Oosterhuis 

Wie in de schaduw Gods mag wonen  

 
1.   Wie in de schaduw Gods mag wonen,  

 hij zal niet sterven in de dood.  

 Wie bij hem zoekt naar onderkomen  

 vindt eenmaal vrede als zijn brood.  

 God legt zijn vleugels van genade  

 beschermend om hem heen als vriend.  

 En Hij verlost hem van het kwade,  

 opdat hij eens geluk zal zien. 

 

2.    Engelen zendt Hij alle dagen  

 om hem tot vaste gids te zijn. 

 Zij zullen hem op handen dragen  

 door een woestijn van hoop en pijn.  

 Geen vrees of onheil doet hem beven,  

 geen ziekte waar een mens van breekt.  

 Lengte van dagen zal God geven,  

 rust aan een koele waterbeek. 

 

3.    Hem zal de nacht niet overvallen  

 zijn dagen houden eeuwig stand.  

 Duizenden doden kunnen vallen  

 hij blijft geschreven in Gods hand.  

 God legt zijn schild op zijn getrouwen  

 die leven van geloof alleen.  

 Hij zal een nieuwe hemel bouwen  

 van liefde om hun tranen heen.  
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            M: Genève 1551; T: J. Duin 

 

Ziet Gij ons hier verzameld 

 

1.    Ziet Gij ons hier verzameld,  

 getekend door verdriet?  

 Kom, wil ons niet beschamen  

 verdwaald in vreemd gebied.  

 God, hoort Gij onze klachten,  

 een schreeuw, naar zin op zoek?  

 Gij kent onze gedachten,  

 de stilte en de vloek. 

 

2.    Daal af en laat U vinden  

 en keer ons naar U toe.  

 Wij tasten in den blinde,  

 wij zijn het zoeken moe.  

 Het woord van den beginne  

 het woord dat troost en richt,  

 uw woord hier in ons midden,  

 dat voor geen duister zwicht, 

 

3.    Dat wijst ons nieuwe wegen,  

 de dood verliest zijn macht.  

 Gij hebt hem overmeesterd, 

 Gij wist de tranen af  

 en opent ons de ogen  

 voor ruimte die verkwikt,  

 waar vriend en vreemde mogen 

 verkeren in uw licht.  
                     M: R. Goorhuis; T: A. Govaart 
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Zoals de mensen leven 

 

1. Zoals de mensen leven 

doen de vogels niet.  

Die schuilen in de bomen  

en vluchten in hun lied.  

Die zaaien niet maar dromen 

en de dood is hun verschiet. 
 

2. Zoals het water stroomt, zo 

doen de mensen niet.  

Het water stroomt maar verder 

en dorsten doet het niet.  

Zo vluchtig en zo wijd als water  

zijn de mensen niet. 
 

3. Zo oud en wijs als mensen 

zijn de muren niet.  

Die kraken in hun voegen  

maar hebben geen verdriet. 

De mensen moeten zwoegen  

en dat doen de stenen niet. 
 

4. Zoals de bomen vallen  

vallen mensen niet. 

De mensen dragen woorden, 

herleven in hun lied. 

De bomen zullen sterven 

maar zo sterven mensen niet. 
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                M: B. Huijbers; T: H.Oosterhuis 

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht  
 

1.    Zo vriendelijk en veilig als het licht 

 zoals een mantel om mij heen geslagen 

 zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 

 ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, 

 dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  

 Wil mij behoeden en op handen dragen.  

 

2.    Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

 waakt over mij en over al mijn gangen.  

 Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid  

 om, als ik val, mij telkens op te vangen.  

 Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  

 Ik moet in lief en leed naar U verlangen.  

 

3.    Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  

 dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  

 Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  

 wil alle liefde aan uw mens besteden.  

 Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

 Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.  

 
                 M: B. Huijbers; T: H. Oosterhuis 

 

 

 

 

 

 

 



64 
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Ave Maria 
 

Ave Maria gratia plena, Dominus tecum. 

Benedicta tu in muliéribus, et benedictus fructus 

ventris tui, Iesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 

peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. 

Amen. 
 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, 

de Heer is met u. Gij zijt de gezegende 

onder de vrouwen en gezegend is Jezus, 

de vrucht van uw schoot.  

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor 

ons zondaars, nu en in het uur van onze 

dood. Amen. 
 

Gebenedijd zijt gij 

 

1.  Gebenedijd zijt gij! En onder alle vrouwen,  

 ’t zij wie of waar dat ’t zij, eerbiedig aan te 

      schouwen; gebenedijd zijt gij! 

 

  Refrein:  O Moedermaagd, die Jezus draagt 

 eerbiedig aan te schouwen; gebenedijd zijt gij! 

   

2.   Gebenedijd zijt gij! Voor eeuwen uitverkoren, 

      gij Moeder, ook van mij, daar God is uit geboren. 

      Gebenedijd zijt gij! 

 

Refrein:  O Moedermaagd, die Jezus draagt, 
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   daar God is uit geboren; gebenedijd zijt gij!

   
     (3. en 4. volgende pag.) 

3.   Gebenedijd zijt gij! Naast u en is er gene  

      van zond’ en schulden vrij, o onbevlekt’ allene, 

      gebenedijd zijt gij!  
 

Refrein:  O Moedermaagd, die Jezus draagt,  

              o onbevlekt’ allene; gebenedijd zijt gij! 
 

4.   Gebenedijd zijt gij! De dood komt aangedreven;  

      o Moeder, maak ons blij, na dit in ’t ander leven 

      gebenedijd zijt gij! 

 

Refrein:  O Moedermaagd, die Jezus draagt,  

  na dit in ’t ander leven; gebenedijd zijt gij!

  

       
                      M: A. Hamers; T: G. Gezelle 

 

God groet U, zuiv’re bloeme 

 

1.   God groet u, zuiv're bloeme, Maria, Maged fijn. 

      Gedoog dat ik u roeme: lof moet u altijd zijn. 

      Als gij niet waart geboren, o reine Maged vrij.  

      Wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij! 

 

2.   O roosken zonder doornen, o violette zoet.  

      O bloemken blauw in 't koren, wees mij, uw kinde, 

      goed. Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij: 

      och, wees mij toch genadig; aan u beveel ik mij!  

 

3.   Maria, lelie reine, gij zijt mijn toeverlaat. 
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      Zoals een klaar fonteine, die nimmer stille staat. 

      Zo geeft gij ons genade, en staat uw dienaars bij:  

      och, sta mij toch te stade, aan u beveel ik mij!           
  

                            M: 17e eeuw; T: 16e eeuw    

Salve Regina 

 

 Salve Regina, Mater misericordiae, 

vita dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 
 

Eia ergo, advocata nostra,  

illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 

Wees gegroet Koningin, Moeder van 

barmhartigheid, ons leven, onze vreugde 

en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen 

wij ballingen, kinderen van Eva. 

Tot u smeken wij, zuchtend en wenend 

in dit dal van tranen. 
 

 Daarom dan, onze Voorspreekster,  

 sla op ons uw barnhartige ogen; 

 en toon ons, na deze ballingschap,  

Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. 

0 goedertieren, o liefdevolle,  

o zoete Maagd Maria.  

 

               12e eeuw 
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O reinste der schepselen (Sterre der Zee) 

 

1.    O reinste der schepselen, o Moeder en Maagd,  

 gij die in uw armen het Jezuskind draagt.  

 Maria, aanhoor onze vurige beê,  

 geleid ons door 't leven, o Sterre der zee.  

 

Refrein:   O Sterre der zee, o Sterre der zee, 

    geleid ons door ‘t leven, o Sterre der zee. 

 

2.    Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan,  

 is 't scheepje onzer ziel in gevaar te vergaan, 

 bedaar dan, Maria, de storm op uw beê, 

 stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee.  

 

Refrein:   O Sterre der zee, o Sterre der zee, 

     stort hoop ons in ‘t harte, o Sterre der zee. 

 

3.    Maria, als gij onze schreden geleidt,  

 schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd; 

 dan landen wij veilig ter hemelse reê, 

 en danken u eeuwig, o Sterre der zee.  

 

Refrein:   O Sterre der zee, o Sterre der zee, 

    en danken u eeuwig, o Sterre der zee. 

 
            M: 17e eeuw; T: 16e eeuw 
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Wij groeten u, o Koningin 

 

1. Wij groeten u, o Koningin, o Maria: 

 u, Moeder vol van teed’re min, o Maria: 

 

Refrein: Groet haar, o Cherubijn;  

                         prijs haar, o Serafijn, 

              prijst met ons uw Koningin: 

      salve, salve, salve, Regina. 

 

2. O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 

en troost in alle bitterheid, o Maria: 
                          Refrein 
 

3. Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 

leid gij ons op de weg der deugd, o Maria: 

 
                 Refrein 
 

4. Toon ons in ’t uur van onze dood, o Maria: 

de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria: 

 
                                                           Refrein  
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Maria, gezegende Vrouwe 

 
lied ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum 

 

1.     Maria, gezegende vrouwe, 

        hier als moeder van toevlucht ge-eerd. 

 Zie ons knielen vol vertrouwen, 

  voor uw beelt’nis, reeds eeuwen ver-eerd. 

 

Refrein: Maria, gij kent onze vreugde, 

 Maria, gij kent onze pijn; 

 Moeder van Renkum, buig u tot ons: 

 wij willen uw kinderen zijn. 

    

2.      Uw Zoon uit de dode verrezen, 

 heeft U hoog in de hemel gekroond. 

 Waar gij zetelt, smekende almacht, 

 die de mensen het Jesuskind toont. 
                  Refrein 

 

3.      Dus buig U goedgunstig Maria, 

   als een Moeder doet, over ons neer. 

   Want wij allen werden herboren, 

     één in Jezus, uw Zoon, onze Heer.  
                          Refrein 

 

 
               M: J. J. Ruygrok; T: B. Verhoeven 
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De schaal met brood en graan 

 

1.    De schaal met brood en graan vermalen 

       gedoopt in tranen, daag’lijks brood. 

       De beker wijn van dorst en lijden, 

       van bittere tijden, bloedverbond. 

 

2.    Het brood, de wijn zijn nieuw betekend. 

 Gij deelt het leven uit, voorgoed. 

 Gij maakt ons nieuw, het brood moet breken, 

 de wijn doet spreken van uw trouw. 

 
                  M: R. Goorhuis; T: A. Govaart 

 

De weg is afgelopen 
 

1.   De weg is afgelopen, voor moede voeten rust. 

      De zwaartekracht vervluchtigt, niets houdt je vast. 

      De Levende ontvouwt zich en hult je in je nieuw 

      kleed, een nieuw kleed van licht. 

 

Allen:  De Levende ontvouwt zich en hult je in je nieuw 

 kleed van licht. 

 

2.   De schaduwen verwaaien de schuld, het hard gelag. 

      Een enkel woord blijft bij je, misschien een dag.  

      De Levende ontvouwt zich en hult je in je nieuw 

      kleed, een nieuw kleed van licht. 
               (3. volgende pag.) 
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Allen: De Levende ontvouwt zich en hult je in je nieuw 

kleed van licht. 
 

3.  Nu woon je in de vrijheid, geen aanvang en geen slot. 

     Geen aardse banden binden, maar louter God.  

     De Levende ontvouwt zich en hult je in je nieuw 

     kleed, een nieuw kleed van licht. 
 

Allen:  De Levende ontvouwt zich en hult je in je nieuw 

          kleed van licht. 

 
        M: R. Goorhuis; T: K Rose; Vert.: A. Govaart 

 

 

Het brood in de aarde gevonden 

 

1. Het brood in de aarde gevonden, 

het brood door handen gemaakt, 

het brood van tranen en zorgen, 

het brood dat naar mensen smaakt. 
 

2. Het brood van oorlog en vrede,     

dat dagelijks eendere brood, 

het vreemde brood van de liefde, 

het stenen brood van de dood. 
 

3. Het brood dat wij duur verdienen, 

ons lichaam, ons geld, ons goed, 

het brood van ons samen leven, 

die schamele overvloed. 
                (4. en 5. volgende pag.) 

4. Dat brood dat wij moeten eten, 

om niet verloren te gaan. 



73 

 

Wij delen het met elkander 

ons hele mensenbestaan. 

 

5. Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 

U zelf aan ons uit voorgoed, 

Een mens om nooit te vergeten,  

een God van vlees en bloed.   

 
               M: A. De Klerk; T: H. Oosterhuis 

 

 

Hij brak het brood 
 (t. H. Jongerius) 
Hij brak het brood en nam zijn dood in eigen hand, 

Hij gaf de wijn, zijn stervenspijn, ons in de hand. 

 

Nu gaat zijn dood als levensbrood van hand tot hand: 

zijn stervenspijn wordt vreugdewijn in ieders hand. 

 

Leven en dood zijn wijn en brood, in onze hand: 

zo zal voortaan de dood een gaan ten leven zijn.  
 
              M: Este’s Psalter,1592; T: H. Jongerius 

 
 

 

 

Neemt en eet met elkaar 
 

1. Neemt en eet met elkaar 

leeft van het oergebaar 

deelt tezamen brood en wijn 
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heelt de onmacht en de pijn. 

 

2. Neemt en drinkt met elkaar 

wordt als een bedelaar 

levend met een open hand 

die geluk om niet ontvangt. 

 

3. Komt, vernieuwt het verbond 

      stemt in met hart en mond 

dankt de God die leven doet 

ons tot liefde samenroept.  

 
                M: trad. Engels; T: H. Jongerius 
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Eucharistisch gebed 1 
 

Pr. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer 

aanvaard kan worden door God, de almachtige 

Vader. 
 

A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 

tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en 

van heel zijn heilige kerk. 

 

Gebed over de gaven 

 

Prefatie 
(Allen gaan staan) 

Pr.     Dominus vobiscum         (De Heer zij met u.) 

A. Et cum spiritu tuo            (En met uw geest) 

Pr. Sursum corda                   (Verheft uw hart.) 

A. Habemus ad Dominum    (Wij zijn met ons hart bij 

  

                                                    de Heer) 

Pr. Gratias agamus Domino   (Brengen wij dank aan 

 Deo nostro          de Heer, onze God) 

A. Dignum et justum est.      (Hij is onze dankbaarheid 

        waardig.) 

 

Pr.    Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos 

tibi semper et ubique gratias agere, Domine sancte 

Pater, omnipotens aeterne Deus: per Christum 

Dominum nostrum. In quo nobis spes beatae 

resurrectionis effulsit, ut, quos contristat certa 

moriendi condicio, eosdem consoletur futurae 

immortalitatis promissio. Tuis enim fidelibus, 
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Domine, vita mutatur, non tollitur, et dissoluta 

terrestris huius incolatus domo, aeterna in caelis 

comparatur. Et ideo, cum Angelis et Archangelis, 

cum Thronis et Dominationibus, cumque omni 

militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae 

canimus, sine fine dicentes :  

                                                                            

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in 

 excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. 

  

Hosanna in excelsis. 

 

         (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 aan-

bidden wij U en zingen U toe met de woorden:           

                                                    

Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse      

 machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijk- 
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heid. Hosanna in den hoge.Gezegend Hij die komt  

  

in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed   
(Allen knielen) 

 

Pr. 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 Li-

chaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden 

op zich nam, nam Hij het brood, sprak de 

dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen 

met deze woorden: 

 
 Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn 

lichaam, dat voor u gegeven wordt. 

 

 Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak  

 opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn 

leerlingen met deze woorden: 

 

          Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want 

  

          dit is de beker van het nieuwe altijddurende 

          verbond, dit is mijn bloed dat voor u en alle       

   

          mensen wordt vergoten tot vergeving van de            

  zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

 

Pr. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 



78 

 

 

A. Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood, en wij 

belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 
 

 

Pr. 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 verrich-

ten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van 

Christus en wij smeken U dat wij door de heilige 

Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk 

toch Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele 

wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig 

volk met N., onze paus en N., onze bisschop,  

 en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 

 

 Gedenk N., die Gij uit deze wereld tot U geroepen 

hebt.  Laat hem/haar, die in de doop met Christus 

gestorven en herboren is, ook verrijzen tot nieuw 

leven met uw Zoon. 

 Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ont-

slapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle 

gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen 

aan en laat hen verschijnen in het licht van uw 

gelaat.Wij vragen U, ontferm U over ons allen, 

opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder 

van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, 

die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig 

bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te 

zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw 

Zoon. 
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         Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam 

geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in 

de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in 

eeuwigheid.  

A. Amen. 

 

Pater noster (Onze Vader) 

 

Pr. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione 

formati, audemus dicere: 

 Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de 

woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
Allen:  

Pater noster, qui es in caelis: 

Sanctificetur nomen tuum: 

Adveniat regnum tuum: 

Fiat voluntas tua sicut in caelo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie: 

Et dimitte nobis debita nostra, 

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 

Et ne nos inducas in tentationem. 

Sed libera nos a malo. 

 
Allen:  

Onze Vader, die in de hemel zijt; 

uw naam worde geheiligd; uw rijk kome; 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schuld, 

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; 

en leid ons niet in bekoring; 

maar verlos ons van het kwade. 
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Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in 

onze dagen; dat wij gesteund door uw barmhartig-

heid, 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. 
 

Pr. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen ge-

zegd: "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. 
 

Pr. De vrede des Heren zij altijd met u. 
 

A. En met uw geest. 

 

Agnus Dei - Lam Gods 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi; miserere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi; miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi; dona nobis pacem. 

 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld; 

ontferm u over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld; 

ontferm u over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld; 

geef ons de vrede. 
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Ofwel: Agnus Dei - Lam Gods 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi; dona eis requiem 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi; dona eis requiem 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi; dona eis requiem 

  

                                                            sempiternam 

 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld; 

Geef hun rust 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld; 

Geef hun rust 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld; 

Geef hun eeuwige rust 

 

Uitnodiging tot de communie 

 

Pr. 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. 
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Eucharistisch gebed 2                           (J.Duin) 
 

Pr. De Heer zal bij u zijn 

A.  De Heer zal u bewaren 

Pr.  Verheft uw hart. 

A.  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

A.  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Pr.  Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw 

Naam, die Gij gegeven hebt aan wat er leeft en 

ademhaalt. De hemel en het land, het licht van deze 

dag, en ook wijzelf God, zijn er dank zij U, die al 

van mensen houdt vóór ze geboren zijn. Wij noemen 

U van harte onze God en Vader, die doet wat Gij 

zegt en ons in leven houdt, die naar ons zoeken blijft 

tot Gij ons in den vreemde vindt, omwille van uw 

Zoon, de eerste van ons allen. In stad en land, in 

mensen en machten, in levenden en doden wordt Gij 

vermoed en uitgesproken, tot deze aarde zal zijn 

omgevormd tot een stad van vrede, het nieuwe 

Jeruzalem, waar alle leed geleden is en al ons kwaad 

vergeten. Luister dan ook als wij U zegenen God en 

zeggen zonder einde:  
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A. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse 

machten. Hemel en aarde zijn vol van uw 

heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 

 Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren. 

Hosanna in den Hoge. 
 

Pr.  Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó 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 voortgebracht en 

uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen 

die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen 

die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag 

en 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 mogen 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 deze woorden: 

 

       Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn 

       lichaam, dat voor u gegeven wordt. 

 

 Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem     

aan zijn leerlingen met deze woorden:  

  



84 

 

       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. 

 

Pr.  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 in 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, en met alle bisschoppen. 
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 Samen met heel uw volk, met Maria, altijd Maagd, 

de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren 

en al uw heiligen , vragen wij om uw barmhartigheid 

voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid 

en brengen wij U onze dank. 

 Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam 

geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in 

de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in 

eeuwigheid. 

A. Amen. 

     
Allen:  

Onze Vader, die in de hemel zijt; 

uw naam worde geheiligd; uw rijk kome; 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schuld, 

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; 

en leid ons niet in bekoring; 

maar verlos ons van het kwade. 
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Dankgebed 1      

 

V. Gij die licht zijt, God: U bidden wij: Wij zijn de 

eersten niet die samenkomen in uw ruimte, zoekend 

in de diepte, hopend op uw aanwezigheid, wachtend 

op tekens van leven.  In uw naam hebben mensen 

elkaar gevonden,  trouw ervaren, liefde 

gedeeld.  

 Wij die gaan in hun spoor, komen bij U aan. 
 

Allen: Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding, 

 steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 

V.    Wij zijn de eersten niet die, horend uw stem, speuren 

naar wat U het liefste is. Met uw woord hebben 

mensen elkaar getroost, uitgedaagd en 

voortgeholpen, wegen ten leven naar elkaar  

gewezen. Van geslacht tot geslacht hebben zij 

gedaan wat zij ontvingen uit uw mond.  

 En nog zijt Gij niet uitgesproken en schrijft Gij in 

mensen uw verhaal. 
 

Allen: Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding, 

   steeds weer zoeken mijn ogen naar U.  
 

V.   Wij zijn de eersten niet die rondom een tafel als deze    

brood in handen nemen. Uw eigen Zoon, Jezus van 

Nazareth, reikte ons uw liefde aan, gaf uw aanwezig-

heid gestalte. En broers en zussen in zijn naam gaven 

ons deze tekens door van leven, gedeeld en 

vereeuwigd. Wij danken U, wij bidden U: houd ons 

gaande op zijn weg. 

      

Allen: Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding, 
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         steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Dankgebed 2  

 

V. Hoe zullen wij U noemen, God? Duizend namen 

hebben mensen U gegeven: vader, herder, vriend, 

vreemde, bron van liefde, oorsprong van leven. Meer 

nog dan wij kunnen noemen bent U een mensnabije 

God, groot geheim dat mensen draagt in hun bestaan, 

steun en toeverlaat, roepende stem in zovele mensen, 

onophoudelijk, van Abraham tot hier bij ons. Hoor 

ons, nu we U roepen: 

    

Allen:  Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 

eeuwige God, wij willen U zien.  

Geef ons vandaag een teken van liefde.   
 

V. God die de hemel en de aarde gemaakt hebt, die 

trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het 

werk van uw handen. Gij die onze levensdagen kent, 

wees ons genadig, wees onze troost en raak ons aan 

met uw liefde.  

 

Allen:  Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 

eeuwige God, wij willen U zien.  

Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 

V. Gij, die geen mens vergeet, vergeet niet de naam van 

deze mens, die wij uit handen moeten geven.  

 Gij die de oorsprong bent van al het goede dat 

gedaan wordt, herinner U hoeveel goeds deze mens 

ons heeft gegeven, alles wat een klein mens zo groot 

maakt. 

 
                                (volgende pag.) 
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Allen:  Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 

eeuwige God, wij willen U zien.  

Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

V. Uw liefde voor mensen, voor eens en voorgoed,  

 hebt U uitgesproken in Jezus, uw zoon. Gekomen 

van U, gezonden tot ons, was hij mens met de 

mensen, de minste van allen. Hij ging tot het uiterste 

en gaf zichzelf weg in het volste vertrouwen in uw 

belofte en vond leven over de dood heen. 

 

Allen:  Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 

eeuwige God, wij willen U zien.  

Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

Dankgebed 3                    

 

V. Gij God, naar wie wij uitzien als naar geen ander; 

om wie wij vragen met ons hele wezen die wij willen 

voelen in de morgen en zoeken op de dag; soms 

vermoeden in de avond en roepen in de nacht. Door 

alle tijden gezien en gevierd als bron van leven, 

gezocht voorbij de dood; God, van wie wij vol zijn, 

zonder het te weten, aan wie wij hangen, zonder het 

te beseffen, die wij noemen met menselijke namen: 

Leven, Liefde, Trouw, een Hemel van geluk;  
 

A.     Gij van wie gezegd wordt dat Gij de mens met zorg 

uit de aarde hebt geboetseerd, als een kunstenaar uw 

ziel in ons gelegd, die ons het leven hebt ingeblazen;  
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 die het leven zelf zijt in al wat ontluikt en ontluikt in 

al wat leeft, die onze geliefde overledene, tot leven 

hebt geroepen. 

 

V.    Gij hebt uw ware gezicht laten zien in het leven en 

sterven van Jezus van Nazareth, uw ware Zoon in 

wie Gij door alle waas en nevel heen gebroken zijt 

om ons te bevrijden van schuld en kleinheid, van 

angst om te leven. 

 

A.    Hij riep ons toe: zoek God niet hier, niet daar, niet in 

de hoogte, niet in de diepte, niet in harde wet en 

stellige bewering. Hij wees U aan temidden van ons 

in de liefde die alles bindt, in de Geest die de tijden 

stuwt; in mensen min en klein en kwetsbaar, in ons 

zorgen en werken, in ons deemoedig bidden. 

 

V.   Zoals Hij voelde voor het leven, zoals Hij leefde met 

      de mensen had de dood geen vat op Hem, is Hij God 

      een zoon en ons een broeder. 

 

A:   Wij bidden U: Laat ons in zijn voetspoor onze liefde 

en ons verdriet breken en delen. Geef kracht aan ons 

nu, verzoen ons met de leegte, laat ons op onze weg 

dagelijks brood zijn voor elkaar. 

 

Dankgebed 4                  
 

V. Gij God naar wie wij uitzien, om wie wij vragen  

die wij voelen in de morgen en zoeken op de dag 

vermoeden in de avond en roepen in de nacht 
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       die verschijnt aan wie ziet; die spreekt tot wie hoort 

en er bent voor wie met U leeft. Gij God die u hebt 

laten zien in Jezus Christus; Hij wees U aan 

temidden van ons in de liefde die alles bindt, in de 

Geest die de tijden stuwt; in mensen, kwetsbaar; in 

zieken en stervenden die hopen en vertrouwen. 

 

Allen:  Alwie eet van dit brood en breekt en deelt met   

een ander, hij houdt de Heer in leven hier onder ons. 

 

V.   Hij was met U, God als een rank aan de wingerd, 

vader en zoon; als de vrucht aan de boom, de korrel 

in het brood. Hij wordt in ons leven, zo zoet als het 

is, zo zuur als het smaakt, gebroken en gedeeld, 

totdat alles is voltooid en allen zijn opgegaan in U 

onze God, eeuwig leven. 

 

Allen:  Alwie eet van dit brood en breekt en deelt met een       

ander, hij houdt de Heer in leven hier onder ons. 

 

V. Daarom kan het niet zijn dat wij-in-Hem als het gras 

verkleuren, als de grond in de winter verkillen en 

verstenen, als blad van de takken vallen.  

 Daarom kan het niet zijn dat wij geloven in niets, 

hopen op iemand; dat onze liefde zielloos is.           

 Daarom delen wij dit brood om te weten dat Gij God 

in Hem met ons zijt tot alle leven is voldragen. 

 

Allen:   Alwie eet van dit brood en breekt en deelt met een 

ander, hij houdt de Heer in leven hier onder ons. 

 

                                -------------------- 
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Pater noster 

 

V:  Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione 

formati, audemus dicere: 

 

A: Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen 

tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut 

in caelo, et in terra.  

 Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et 

dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; 

 sed libera nos a malo. 

 

 

Onze Vader             (rooms 

katholiek) 

 
 Onze Vader, die in de hemel zijt: uw naam worde 

geheiligd; uw rijk kome; uw wil geschiede op aarde 

zoals in de hemel.  

 Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons 

onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld 

vergeven; en leid ons niet in bekoring; maar verlos 

ons van het kwade.  

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

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
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Onze vader                 (oecumenisch) 

 

Onze vader, die in de hemel zijt; uw naam worde 

geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op 

aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons 

onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars 

vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar 

verlos ons van de boze. 

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

heerlijk, in eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

Onze vader            (reformatorisch) 

 

 

       Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw Naam worde 

geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons 

onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 

schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen 
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Gebed ten afscheid 1               
   (allen gaan staan) 

 
 Pr.    Zusters en broeders, 

          Nu wij als gelovige mensen onze plicht vervullen             

en dit menselijk lichaam gaan uitdragen willen wij 

met vertrouwen bidden tot God, voor wie alles 

leeft, dat Hij het lichaam van onze dierbare 

overledene, in kracht doet opstaan, en dat Hij 

zijn/haar ziel opneemt in de kring van Zijn heiligen 

en getrouwen. Moge Gods oordeel over hem/haar 

barmhartig zijn: moge Hij hem/haar uit de dood 

verlossen en van zijn/haar schulden ontslaan. En 

moge zij/hij zo - verzoend met zijn/haar Vader en 

gedragen op de schouders van de goede Herder –  

   in het gezelschap van de eeuwige Koning samen 

met Gods uitverkorenen voor altijd gelukkig zijn. 

 

Hierna volgt de besprenkeling en bewieroking van het 

lichaam.Tijdens de bewieroking zingen we: 
(melodie pag. 21) 

 

A.  Niemand leeft voor zichzelf,              

niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer;  

aan Hem behoren wij toe! 

 

Pr. Goede God, wij vertrouwen U deze geliefde mens 

N. toe, nu hij/zij is aangekomen bij de toegang van 

uw huis. Heer, neem hem/haar op in uw woning, 

want wij hebben hem/haar lief. 
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A: Heer, neem hem/haar op in uw woning, want we 

hebben haar/hem lief. 

 

Pr. Moge het licht van uw aangezicht altijd voor 

hem/haar schijnen, nu de duisternis van de dood 

hem/haar aan onze ogen onttrekt. Moge hij/zij bij U 

zijn nu hij/zij niet meer onder ons is. Wij kennen 

uw barmhartigheid: Gij neemt ons op in uw liefde 

en schenkt vergeving. 

 

A: Heer, neem hem/haar op in uw woning, want wij 

hebben hem/haar lief. 

 

Pr. Hij/Zij is toch uw kind vanaf het begin van 

zijn/haar leven, toen hem/haar door het water van 

het doopsel uw leven werd geschonken. 

 Door de liefde van uw Zoon behoorde hij/zij U 

reeds toe, moge hij/zij nu leven in uw 

tegenwoordigheid en delen in uw heerlijkheid. 

 

A: Heer, neem hem/haar op in uw woning, want wij 

hebben hem/haar lief.   

 

Pr. N.,  Wij zeggen u: tot ziens bij de Heer, tot op de 

blijde dag waarop wij u zullen weerzien. 

 

A: Heer, neem hem/haar op in uw woning, want wij 

hebben hem/haar lief. 

 

Pr. Goede Vader, Gij zijt ons steeds goedgezind,  
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 in uw handen bevelen wij de ziel van onze 

broeder/zuster N. 

 Wij hebben het vaste vertrouwen dat hij/zij met 

Christus zal verrijzen op de jongste dag, zoals 

allen, die in Christus zijn gestorven. Luister dan 

Heer, welwillend naar ons gebed: open voor uw 

dienaar(es) de poort van het paradijs en laten wij 

die achter blijven elkaar troosten met het geloof, 

(totdat wij allen Christus tegemoet gaan en voor 

altijd met U en onze broeder/zuster verenigd zijn). 

 Door Christus onze Heer. 

 

A: Amen. 

 

Gebed ten afscheid 2                       (T: H. Oosterhuis) 

 

 Broeders en zusters,  

 Om de laatste eer te brengen aan deze mens, om 

recht te doen aan zijn leven en sterven staan wij hier 

rondom het dode lichaam dat ons van hem/haar is 

overgebleven. Wij houden onze ogen gericht op het 

kruis van Jezus Christus en wij spreken uit, in 

tastend geloof, dat dit het einde niet is, dat onze God 

een God van levenden is. 

 

 Meer dan zijn/haar lichaam is ons de naam van deze 

mens bijgebleven: Die naam spreken wij hier uit met 

eerbied en genegenheid en wij bidden: Heer God, 

herinner u zijn/haar naam, die hij/zij van mensen 

heeft ontvangen en waarin hij/zij gekend wordt, ook 

al is hij/zij gestorven, die naam die gij geschreven 

hebt in de palm van uw hand. Ten teken van onze 
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hoop dat God aan deze mens en aan ons allen een 

nieuw en onsterfelijk lichaam zal geven 

besprenkelen wij dit dode lichaam met het water  

 van de doop, dat het water van het leven is, om te 

getuigen van zijn/ haar en ons geloof in de 

verrijzenis. 

 

En wij omringen het met wierook, als teken van zorg 

en liefde waarmee we hem/haar omringden; Zoals 

deze rook opstijgt tot de levende God zo gaan onze 

gedachten en gebeden met hem/haar mee. 

 

Laten wij dan nu afscheid nemen van hem/haar die 

wij dit uur voor het laatst in ons midden mochten 

hebben.  

Wij zullen zijn/haar lichaam toevertrouwen aan de 

aarde; het zuiverende vuur zijn/haar bezielde leven 

leggen wij in de handen van de levende God. Laten 

wij dan in vrede gaan van deze plaats en zijn/haar 

naam in liefde volle herinnering bij ons dragen. 
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Gebed ten afscheid 3 
 

V. De weg is afgelopen, het is zover. Onpeilbaar het 

leven, onvoorspelbaar de dood, zo staan wij hier. Wij 

moeten ons losmaken van dit lichaam en we 

belijden, dat God zich over hem/haar zal ontfermen. 

Moge de Eeuwige hem/haar begeleiden  waar 

wij niet meer kunnen. 

 
Acclamatie, melodie pag.22: 

                   Wie door het kruis getekend in water 

                    ondergaat, die sterft en zal nieuw leven 

                  voorbij aan alle kwaad, in uw licht. 
 

V. Wij staan stil en tekenen dit lichaam met het water 

van de doop, en omgeven het met goede geuren 

voor uw aangezicht.                     
           Acclamatie 

 

V. We laten dit lichaam achter met de herinnering aan        

haar/hem in ons hart. Moge de Eeuwige ons 

begeleiden in een leven zonder hem/haar. 

 

Het is zover: Ga in vrede met elkaar en ontvang de 

vrede van de Eeuwige die niet laat varen het werk 

van zijn handen. 
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Gebed ten afscheid 4                        
 

V:  Voordat wij van hier weggaan willen wij nog een     

keer eer brengen aan onze medemens, aan N., 

Om recht te doen aan zijn/haar leven en sterven 

zullen we zijn/haar dode lichaam besprenkelen met 

wijwater en het met wierook zegenen. Zijn/Haar 

lichaam is ons zo lang vertrouwd geweest, zijn/ haar 

bezielde leven was ons dierbaar. We eren dit lichaam 

als Gods scheppingswerk: Gods adem, Gods liefde 

heeft in deze mens geleefd. God zal Zijn eigen 

scheppingwerk niet voorgoed verloren laten gaan.  

Die naam spreken wij hier uit met eerbied en 

genegenheid en wij bidden:  

 

A:    Goede God, herinner U zijn/haar naam, die hij/zij 

van mensen heeft ontvangen en waarin hij/zij gekend 

wordt, ook al is zij gestorven. De naam die U 

geschreven hebt in de palm van Uw hand. 
 

V: N., wij zegenen je met water. Water dat er voor jou 

was, toen je naam voor het eerst klonk bij je doop. 

Met water tekenen we je, nu je leven voleind is.                              
           (wijwater) 

  
A: melodie pag 20: 
 Jouw naam blijft in ons hart; Jouw naam leeft in ons 

voort. Van leven en sterven kent God het geheim en 

Hij bewaart jou voorgoed. 
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V:     N., wij omringen je met wierook, zoals we je   

 met zorg en liefde hebben omgeven tijdens je leven.  

Zoals deze rook opstijgt naar de levende God, zo gaan 

onze gedachten en gebeden met jou mee. 
            (wierook) 

  

A: Jouw naam blijft in ons hart; Jouw naam leeft in ons 

voort. Van leven en sterven kent God het geheim en 

Hij bewaart jou voorgoed. 

 

V.    Levende God, wij bevelen deze gestorven mens bij 

  

       U aan. U hebt zijn/haar geboorte gewild, hebt zijn/ 

haar leven gezegend. Wij danken u voor alle warmte, 

die van hem/haar is uitgegaan en voor het goede dat 

hij/zij heeft gebracht.  

 Geef hem/haar nu vrede en toekomst bij U.   

 Amen. 

 

 

-------------- 
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Verantwoording 
 

Het eigendom van de psalmen en gezangen, alsmede van de 

liturgische teksten, berust bij de vertalers, bewerkers, dichters en 

componisten, c.q. bij instanties in wier opdracht zij gewerkt hebben. 

Het uitgavenauteursrecht berust bij de in de verantwoording 

vermelde uitgevers of andere rechthebbenden. 

De redactie heeft voor overname van de onderstaande werken 

schriftelijk toestemming ontvangen van de rechthebbenden. 

 

Gooi en Sticht. 

Psalm 8-2, 23-3, 25-1, 25-2, 25-3, 91,103-2,103-3,126-1. 

Lit.gez. 221, 291, 331. 

GvL. 304, 421, 448, 451, 457, 473, 480, 489, 496, 501, 527, 546, 

570, 591, 600, 631, 651. 

Taizé, Als alles duister is; Bij God ben ik geborgen. 

Dona nobis pacem, God U bent liefde. 

Iona, Neem mij aan zoals ik ben. 

Jouw naam blijft in ons hart. 

Op mijn levenslange reizen. 

 

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. 

De levende zegene en behoede U 

 

Psalmen in Nederlandse proza. 

Psalm 23-3 

 

Abdijboeken/KBS uitgeverij. 

Psalm 23-1, 63-2 

 

Eucharistische gebeden. 

Nationale Raad voor Liturgie, Zeist. 
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Waar voor enkele liederen of een enkele tekst/c.q. melodie de 

rechthebbenden niet achterhaald konden worden blijft de uitgever 

bereid deze normaal te honoreren. 
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Redactie:  

Jan Olimulder - pastoraal werker, profiel liturgie 

                  profielliturgie@gmail.com  

Ineke Jansen - Heveadorp,  Martien Tax - Ede en 

Ton van der Wal - Wageningen. 

  

Met dank: 

aan dirigenten en leden van rouwkoren van deelnemende parochies, 

en aan de RK parochie De Wijngaard - Arnhem-Noord, Velp en 

Rozendaal.  

 

Druk: 
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