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AFHALEN VAN DE OVERLEDENE 
De Diaken gaat met de misdienaars naar achteren in de kerk om de overledene  

af te halen. Ondertussen zingt het koor een lied of is er orgelspel. 

 

Achter in de kerk aangekomen zegent de 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 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 
D. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A. Amen. 

D. 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 

D. Laat ons bidden… 

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

TUSSENZANG 

EVANGELIELEZING door de diaken - (allen gaan staan) 

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 (zingend) 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. 

LIED 

VOORBEREIDEND GEBED OP DE HEILIGE COMMUNIE 
God, rondom Uw Tafel geven en nemen wij, delen wij elkaars lief en leed; 

kans op vrede en geluk, begrip en mededeelzaamheid. 

Rond deze Tafel zoeken wij elkaar, reiken wij elkaar de hand, proberen wij 

elkaar nabij te zijn, met woorden van begrip en gebaren vol troost, die verder 

reiken dan dit ene uur. 
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Hier delen wij het Heilig Brood, dat wij mogen ontvangen uit een vorige 

Eucharistieviering. 

A God, wees ons barmhartig en zegen ons, 

toon ons het licht van Uw aanschijn. 

D. God, U brengt ons hier samen rond de Tafel van Uw Zoon bij het afscheid 

van [.....] hier in ons midden. 

Laat ons kracht en bemoediging vinden in het Brood des Hemels, om 

vreugde te vinden en vertroost verder te leven. 

A. God, wees ons barmhartig en zegen ons, 

toon ons het licht van Uw aanschijn. 

D. Wij danken U voor Uw Zoon Jezus Christus, die hier op aarde was en de 

weg gegaan is van iedere mens en gestorven is aan het kruis. 

Hij verlost en bevrijdt ons van kwaad en zonde in de wereld. 

A. God, wees ons barmhartig en zegen ons, 

toon ons het licht van Uw aanschijn. 

D. Wij danken U om Jezus, ons voorgegaan in de dood, maar opgewekt ten 

leven. Gij doet ook ons opstaan uit de dood en geeft ons een nieuw en 

onsterfelijk lichaam bij U. 

A. God, wees ons barmhartig en zegen ons, 

toon ons het licht van Uw aanschijn. 

D. Wij danken U om Uw Zoon, die ons Uw Liefde heeft geopenbaard en alle 

tranen uit onze ogen wist. Hij toont ons Uw erbarmen met allen die sterven 

in vrede met Hem. 

A. God, wees ons barmhartig en zegen ons, 

toon ons het licht van Uw aanschijn. 

D. Wij danken U om Jezus, die ons verkondigd heeft, dat U nooit iemand zult 

vergeten, dat U een Vader bent voor allen die lijden en gebroken van hart 

zijn. 

Hij geeft ons hoop op leven in overvloed in Uw Huis waar plaats is voor 

velen. Hij, Die met U leeft in eeuwigheid. 

A. Amen. 

COMMUNIERITUS 
D. 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. 
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D. 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. 

D. 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. 

D. 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. 

D. 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 

D. 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. 
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COMMUNIELIED 

GEBED NA DE COMMUNIE 

GEBED 1 
D. Laat ons bidden: 

God, door het mysterie van Pasen  

hebt Gij de verlossing van de mens voltooid. 

Geef, dat wij die in deze heilige dienst 

de dood en de verrijzenis van Christus verkondigen 

steeds sterker Uw heil mogen ervaren. 

Door Christus, Onze Heer. 

A. Amen. 

GEBED 2 
D. Laat ons bidden: 

Almachtige en eeuwige God, in Christus’ verrijzenis herstelt Gij ons: 

Gij wekt ons op tot het eeuwige leven. 

Laat het Paasmysterie in ons overvloedig vrucht dragen en vervul ons met 

de kracht van dit heilzame voedsel. 

Door Christus, Onze Heer. 

A. Amen. 

 

De Diaken 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. 
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LAATSTE AANBEVELING TER AFSCHEID 
SLOTGEDACHTE 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, N.N. dat wij in al zijn 

broosheid aan de aarde (aan Gods barmhartigheid) 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. 

SLOTWOORD door [.....] 

ZEGEN 

D. De Heer zij met u. 

A. En met uw geest 

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

A. Amen. 

D. Gaat nu allen heen in vrede. 

A. Wij danken God. 
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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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