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AFHALEN VAN DE OVERLEDENE 
De Priester en/of Diaken gaan met de misdienaars naar achteren in de kerk om de 

overledene af te halen. (Ondertussen zingt het koor: Subvenite of een ander lied 

of wordt het orgel bespeeld). 

 

Achter in de kerk aangekomen zegent de Priester of Diaken de kist met het 

stoffelijk overschot van de overledene terwijl hij bidt: 

 

GEBED 1 
Zo spreekt de Heer: 

Ik ben de verrijzenis en het leven. 

Wie in Mij gelooft, zal leven 

ook al is hij /zij gestorven,  

en ieder die leeft in geloof aan Mij, 

zal in eeuwigheid niet sterven. 

A. Amen. 

GEBED 2 
Barmhartige God, 

volgens Uw wil hebt U [.....] uit ons midden weggenomen. 

Moge deze laatste tocht voor hem/haar de weg zijn naar eeuwige vreugde. 

Zegen ons die hem/haar daarbij geleiden, 

en geef dat wij bij alle droefheid de hoop bewaren, 

dat U hem/haar in Uw heerlijkheid opneemt. 

Dat vragen wij U 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. 

A. Amen. 

GEBED 3 
Heer, luister naar ons gebed, 

nu wij een beroep doen op Uw barmhartigheid: 

Gij hebt uw dienaar/dienares [.....] geroepen 

uit deze wereld heen te gaan; 

geef hem/haar nu een plaats 

in het land van licht en vrede 

en neem hem/haar op in het gezelschap van Uw heiligen. 

Door Christus, Onze Heer. 

A. Amen. 
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De Priester of Diaken komt na de zegening met de misdienaars in processie naar 

voren. Doorgaans wordt een lied gezongen of wordt gezongen: 

OPENINGSZANG 
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. 

 

Heer, schenk hen de eeuwige rust, 

en het eeuwig licht verlichte hen. 

Voor U moet men zingen, God in Sion, 

aan U zijn dankbaarheid tonen in Jeruzalem. 

Tot U die geeft wat wij vragen, 

tot U komt alles wat leeft. 

OPENINGSRITUS EN BEGROETING 
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A. Amen. 

V. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 

gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 

A. En met uw Geest. 

WOORD VAN WELKOM 

IN MEMORIAM door [.....] 

ONTSTEKEN VAN HET LICHT 
Indien de familieleden de kaarsen rond de baar zelf willen ontsteken, kan dit op 

dit moment gebeuren. Na het lezen van de tekst zingt het koor een lied of wordt 

het Kyrië (Heer, ontferm U) gezongen.  

 

Kyrie eleison Heer, ontferm U over ons. 

Kyrie eleison Heer, ontferm U over ons. 

Christe eleison Christus, ontferm U over ons. 

Christe eleison Christus, ontferm U over ons. 

Kyrie eleison Heer, ontferm U over ons. 

Kyrie eleison Heer, ontferm U over ons. 
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OPENINGSGEBED 
V. Laat ons bidden… 

DIENST VAN HET WOORD 
EERSTE LEZING. door [.....] 

TUSSENZANG 

EVANGELIELEZING door de diaken 
D. De Heer zij met U. 

A. En met uw geest. 

D. Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens… 

A. Lof zij U, Christus. 

 

Na de lezing wordt gezegd: 

D. Zo spreekt de Heer. 

A. Wij danken God. 

HOMILIE (PREEK) 

VOORBEDE door [.....] 
Na iedere bede: 

L. Laat ons bidden: 

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

 

De voorbede kunnen worden afgesloten met een gebed. 

COLLECTE EN UITREIKEN VAN DE GEDACHTENISPRENTJES 
Het gedachtenisprentje wordt uitgereikt.  

Het koor zingt een offerandelied of er is orgelspel. 

OFFERANDELIED 

DIENST VAN DE TAFEL 
De gaven voor de Eucharistieviering worden gereed gemaakt. 

P. Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door 

God, de almachtige Vader. 

A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van Zijn 

Naam, tot welzijn van ons en van heel Zijn heilige Kerk. 
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PREFATIE (allen gaan staan) 
P. De Heer zal bij u zijn. 

A. De Heer zal u bewaren. 

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. 

 

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: 

SANCTUS/HEILIG 
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 de Heren. 

Hosanna in den hoge. 

 

Keuze uit Eucharistisch Gebed IIC of  Eucharistisch Gebed VI: 

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

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

woorden: 

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

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

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

hem zijn leerlingen met deze woorden: 

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

BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN 

BLOED, DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT 

VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE 

GEDENKEN. 

 

P. 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. 

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

door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 

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

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

die uw heilig dienstwerk verrichten. 

Gedenk [.....] die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat hem / haar, die in 

de doop met Christus gestorven en herboren is, nu ook verrijzen tot nieuw leven 

met uw Zoon. 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der 

verrijzenis, ja alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat 

hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 

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

de moeder van Christus, met de apostelen en alle heiligen die hier eens leefden in 

uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en 

U loven en eren. Door Jezus Christus uw Zoon. 

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

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

eeuwigheid. 

A. Amen. 
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EUCHARISTISCH GEBED (VI) 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons dat onze namen 

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

Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te 

drogen van mensen die geslagen zijn,  

om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,  

om brood te worden voor vandaag en vrede zelf te zijn. 

 

Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. 

Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. 

 

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden 

tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen, Hij 

zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 

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

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  

 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de 

woorden: 

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

BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN 

BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT 

VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE 

GEDENKEN. 

 

V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

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

wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood 

gezien heeft, 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 de 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.  
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Gedenk [.....] die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat hem / haar, die in 

de doop met Christus gestorven en herboren is, nu ook verrijzen tot nieuw leven 

met uw Zoon. 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der 

verrijzenis, ja alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat 

hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, 

tezamen met uw dienaar N, onze paus, met N, onze bisschop, en met alle 

bisschoppen. 

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

apostelen, martelaren en met 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. 

COMMUNIERITUS 
V. Præceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati,  

audemus dicere: 

A. Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum, adveniat 

regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra.  

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita 

  nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in 

tentationem; sed libera nos a malo. 

V. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord 

onderricht, durven wij zeggen: 

A. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd,  

uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals 

ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in 

beproeving, maar verlos ons van het kwade. 

V. 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. 
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V. Heer Jezus Christus, Gij hebt tot uw apostelen gezegd: "vrede laat Ik u, mijn 

vrede geef Ik u". Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk. 

Vervul uw belofte; geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij, die leeft in 

eeuwigheid. 

A. Amen. 

P. De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. En met uw geest. 

D. Wenst elkaar die vrede. 

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 de rust.  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef hen de rust.  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef hen de eeuwige rust. 

UITNODIGING TOT DE HEILIGE COMMUNIE 
V. Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, 

dat wegneemt de zonden der wereld: 

A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék (slechts 

één woord) en ik zal gezond worden. 

COMMUNIE 
Tijdens het uitreiken van de Heilige Communie zingt het koor één of twee 

liederen. 

COMMUNIELIED 

GEBED NA DE COMMUNIE 
V. Laat ons bidden… 

 Door Christus, Onze Heer. 

A. Amen. 

ZEGEN 
V. De Heer zij met u. 

A. En met uw geest 

V. Zegene u de Almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest. 

A. Amen. 
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De Priester gaat zich omkleden. Ondertussen wordt het Ave Maria gezongen of 

een Marialied of een ander absoutelied. 

AVE MARIA 
Ave Maria gratia plena. Dominus tecum. 

Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jezus. 

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. 

LAATSTE AANBEVELING TER AFSCHEID 
SLOTWOORD NAMENS DE FAMILIELEDEN door [.....] 

UITNODIGING 
Nu wij als gelovige mensen onze plicht vervullen en dit menselijk lichaam 

uitgeleide gaan doen, willen wij met vertrouwen bidden tot God, voor wie alles 

leeft, dat Hij het lichaam van onze dierbare overledene, dat wij in al zijn 

broosheid aan de aarde gaan toevertrouwen, in kracht doet opstaan, en dat Hij 

zijn/haar ziel opneemt in de kring van zijn heiligen en getrouwen. Moge hij/zij, 

gedragen op de schouders van de goede herder, in het gezelschap van de eeuwige 

Koning, samen met Gods uitverkorenen, voor altijd gelukkig zijn. 

 

Besprenkeling en bewieroking van de baar. 

SLOTGEBED 
Goede Vader, Gij zijt ons steeds goedgezind, in uw handen bevelen wij de ziel 

van [.....] aan. Wij hebben het vaste vertrouwen dat hij/zij eens met Christus zal 

verrijzen op de jongste dag, zoals allen die in Christus zijn gestorven. Wij danken 

U voor alle weldaden, waarmee Gij hem/haar in dit sterfelijk leven hebt 

overladen. Zij zijn voor ons een teken van uw goedheid, een teken ook van de 

gemeenschap in Christus van de heiligen.Luister dan Heer, welwillend naar ons 

gebed; open voor uw dienaar / dienares de poort van het paradijs en laten wij die 

achter blijven elkaar troosten met het geloof totdat wij allen Christus tegemoet 

gaan en voor altijd met  [.....] verenigd zijn. Door Christus onze Heer.  

A. Amen. 
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SLOTWOORD EN ZEGEN 
 

UITGELEIDE 
In paradisum deducant te angeli; 

in tuo adventu suscipiant te martyrus  

Et perducant te in civitatem 

sanctam Jerusalem. 

Chorus angelorum te suscipiat, 

et cum Lazaro quondam paupere 

aeternam habeas requiem. 

 

De engelen mogen u begeleiden naar het paradijs. 

De martelaren mogen u ontvangen bij uw komst 

en u brengen naar de heilige stad Jeruzalem. 

Het koor der engelen mogen u ontvangen  

en moogt gij, samen met de arme Lazarus, 

de eeuwige rust vinden. 
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