Gezangen
voor in de uitvaartliturgie
In onze H. Willibrordparochie van Aalst, Valkenswaard en Waalre zijn in
iedere kerk zangkoren actief die uitvaartdiensten begeleiden met zang.
Deze koren staan onder leiding van ervaren dirigenten en worden begeleid
door vakkundige organisten. Het koor repeteert regelmatig in de
betreffende kerken om hun zang op peil te houden.
De pastores laten de keuze van liederen graag over aan de betreffende
koren en maken zelf geen keus uit hun repertoire. (Niet ieder koor kan
alle aangegeven liederen zingen!) In iedere uitvaartdienst zingt het koor
een Avé Maria (of ander Maria lied). Als u zelf een boekje samenstelt dan
graag vooraf overleg met het kerkkoor de kerk waarin u de uitvaart laat
plaatsvinden. De pastores (priester/diaken) heeft alle contact adressen.
In de beschrijvingen van de twee uitvaartdiensten ziet u de Latijnse
gezangen op hun plaats staan zoals die in de uitvaartliturgie gezongen
worden. Niet alle kerkkoren zingen in het Latijn en beheersen alle Latijnse
uitvaartgezangen zoals aangegeven. Bij het maken van een eigen
tekstboekje is het goed dat u het programma met de contactpersoon van
het koor doorneemt!
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1. Wie in de schaduw Gods mag wonen (PSALM 91)
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.
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.
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.
2. Want mijn herder is de Heer (PSALM 23)
A: Want mijn herder is de Heer: Nooit zal er mij iets ontbreken.
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:
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:
Gij bereidt voor mij een tafel voor het oog van mijn vijand.
Gij zalft met olie mijn hoofd en mijn beker vloeit over. Refrein:
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. Refr:
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3. De steppe zal bloeien
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 gaan 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.
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.
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.
4. Brood of tafel
Brood op tafel, een hand gevuld
met wat in het leven geen uitstel duldt:
de honger stillen iedere dag,
gewoon wat een mens niet ontbreken mag.
Beker met wijn, een vredeswens,
elkaar begroeten van mens tot mens:
verbonden worden met iedereen
want wie houdt het uit moederziel alleen?
Maaltijd houden met Hem die sprak
en zich in zijn leven tot voedsel brak:
kom samen eten, drink van de wijn
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn.
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5. Blijf mij nabij
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.
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.
Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht.
Wanneer ik hoor dat I mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.
6. Licht dat ons aanstoot in de morgen
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.
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.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veel stemmig licht om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
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7. Ten paradijze
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 van vrede zijn.
8. Ga mee met ons
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop,
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.
9. Roept God een mens tot leven
Roept God een mens tot leven, wie weet waarom en hoe.
Hij moet zichzelf prijsgeven, Hij leeft ten dode toe.
Gods woord roept door de tijden, zijn volk en grijpt het aan,
Hij doet het uitgeleide, het moet de zee ingaan.
Geroepen en verzameld uit dood en slavernij,
gedoopt in woord en water, dat volk van God zijn wij.
Wij werden nieuw geboren, toen de mens Jezus kwam.
Die als een slaaf de zonde der wereld op zich nam.
Met Hem in geest en water tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven verrezen voor altijd
Gestorven voor de zonde in Jezus' bloed vereend
en met elkaar verbonden, levend voor God alleen.
Wie Jezus' kelk wil drinken, zijn doop wil ondergaan,
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zal in de dood verzinken en uit die dood opstaan.
Hij zal zijn leven geven, hij maakt zichzelf tot brood,
hij sterft en and'ren leven, hij overleeft de dood.
10. Ik sta voor U in leegte en gemis
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?
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 U eenmaal zien met nieuwe ogen?
Spreek 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 kind besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft,
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
11. Zo vriendelijk en veilig als het licht
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heengeslagen
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.
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.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.
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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.
12. Niemand leeft voor zichzelf
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe.
13. Heel dicht bij U, o God

_

Heel dicht bij U, o God, heel dicht bij U
voel ‘k mij geborgen God, en ik bid tot U.
Dan klinkt dit lied voor U, alleen voor, o Heer.
Heel dicht bij U, o God, heel dicht bij U.
Nader mijn God bij U, U naderbij
zij ook de weg daartoe een kruis voor mij.
Wat ook de toekomst zij, breng mij U naderbij.
Nader mijn God bij U, U naderbij.
Schoon op mijn pelgrimspad de zon verdwijnt,
rustplaats voor ’t moede hoofd een steen mag zijn.
Ja, ied’re tred brengt mij U nader, naderbij.
Nader mijn God bij U, U naderbij.
Dan als de morgen daagt, wekt mij uw mond,
Uw vriend’lijk aangezicht, vreugde verkondt.
Eng’len zij noden mij, komt nabij, naderbij.
Nader mijn God bij U, U naderbij.
14. Te Lourdes op de bergen
Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot,
vol glans en vol luister de Moeder van God.
Na ieder couplet:
Ave, Ave, Ave Maria!(2x)
Zij riep Bernadette, een nederig kind,
"Wie zijt gij, vroeg 't meisje, die u daar bevindt?"
"Ik ben d' Onbevlekte en zuivere Maagd;
gans vrij van de zonde heb ik God behaagd."
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Zij deed er ontspringen een klare fontein,
met helende waat'ren, als waar medicijn.
"Dat pelgrims hier komen, van wijd en van zijd,
'k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt."
En sedert 't verschijnen der Moeder-Maagd daar,
stijgt immer de bede der christenen schaar.
15. Wij groeten u, o Koningin
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

O Moeder van barmhartigheid, O Maria
En troost in alle bitterheid, O Maria
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd', O Maria
Leid gij ons op de weg der deugd, O Maria
Toon ons in 't uur van onze dood, O Maria
De zoete vrucht van uwe schoot, O Maria
16. God groet u, zuiv’re bloeme
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 al verloren. Aan u beveel ik mij!
Maria, lelie reine Gij zijt mijn toeverlaat
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!
O roosken zonder doren, o violette zoet
O bloemken, blauw in 't koren weest, mij, uw kinde, goed!
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij
Och, weest mij toch genadig. Aan u beveel ik mij
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17. Lied van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch
Lieve Vrouwe, hoor gunstig Onze smekingen aan:
O, Gij kunt op dit feesttij toch de beê niet versmaan
Van de honderden kinderen uit de stad, U zo waard
Die Gij, Moeder, vol eerbied om uw troon ziet geschaard
Sla uw ogen, o Liefste, Goedertierenste Vrouw,
Op uw kinderen; - zij bleven U, o Moeder, getrouw;
Het geloof hunner vaad'ren hielden z'altoos in eer,
Voor uw wonderbeeld knielden zij vertrouwvol ter neer
O Maria, o Zoetste, o beminlijkste Maagd,
O Gij, Moeder, wie nimmer tevergeefs wordt gevraagd,
Wees een schutsvrouw den Bisschop, die uw kind'ren geleidt
Die talenten en krachten aan uw eer heeft gewijd.
O Maria, O Zoete Lieve-Vrouw dezer stad,
Gij waart altoos haar glorie en haar dierbaarste schat
Geef, dat z'immer beware het aloude geloof;
Ach, gedoog niet, o Moeder dat men 't ooit haar ontroov'.
18. Alles is bij God begonnen..
1.

Alles is bij God begonnen
hemel, aarde, licht en tijd.
Wat wij kregen, wat wij wonnen
zij daarom aan Hem gewijd.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

2.

Wat wij maakten en verzonnen
wat wij hebben, wat wij zijn,
snakt opnieuw steeds naar de bronnen:
maaltijd, liefde, brood en wijn.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

3.

Wie bezit verlangt te delen
geeft de armoe rijke zin!
wij zijn één, ofschoon met velen,
er is één gebod: bemin.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

4.

Alles is van God gekregen,
schoonheid, aarde, licht en tijd.
Hij die deelt verspreidt Gods zegen,
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deelt in onvergankelijkheid.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
19. Als God ons thuis brengt (Psalm 126)
refrein:
(2x)
1.

2.

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen”.
Ja, God doet wonderen, God in ons midden,
Gij, onze vreugde.

3.

refrein…

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

refrein:
(2x)

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

20. Eens als de bazuinen klinken
1.
Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
2.
Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.
3.
Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.
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refrein…

4.
Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hoofdstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.
5.
Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op een wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.
6.
Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gis’tren heden,
komt voor eens en komt voorgoed!
21. Gezegend (melodie: wij treden biddend in Uw licht)
1.
Gezegend die zijn/haar wortels heeft
in God de Schepper van wat leeft,
die door het duister van de nacht
de mensenkind’ren thuis verwacht.
2.
Gezegend die besprenkeld wordt,
een mensenwoord schiet hier tekort,
maar Gij die alle leven redt,
aanhoor ons sprakeloos gebed.
3.
Gezegend Gij die ons geleidt,
de tijd voorbij naar eeuwigheid,
die zich aan hem/haar onthullen zal,
omhoog trekt uit het dodental.
22. Gij, die verrezen zijt
1.
Gij
Gij moet
Heer, op
voer ons

die verrezen zijt, Heer, in het licht van uw luister;
geprezen zijn, stralende ster in het duister.
uw licht zijn onze ogen gericht,
omhoog uit het duister.
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2.
Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven;
Gij zijt ons paaslam, Gij hebt ons uw Lichaam gegeven.
Christus, uw Bloed heeft ons bewaard en gevoed;
Herder en Leidsman ten leven.
3.
Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde,
Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader.
Gij spreekt ons vrij, teken van leven zijt Gij.
Voer ons omhoog naar uw Vader.
23. God van alle mensen
1.
God van alle mensen, redding in de nood.
U vervult mijn wensen: leven in de dood.
U aanhoort ons bidden, U ziet naar ons om.
God kom in ons midden, kom Heer Jezus kom.
(2x)
2.
Heer die door uw leven ’t lijden overwon,
wil de vreugde geven, die met uw dood begon.
Luister naar ons bidden, wees voor ons tot kracht.
Kom toch in ons midden, God die ik verwacht.
24. Heeft Hij ons bidden opgevangen
Heeft Hij ons bidden opgevangen
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd.
Meer dan een mens ooit kan verlangen:
Ik ben met u, heeft Hij gezegd.
Opent uw harten, mensenzonen,
die bang en ontoegankelijk zijt.
Het woord van God, u toegekomen
bevrijdt u van uw eenzaamheid.
25. Heel dicht bij U, o God (melodie: Nader mijn God tot U)
1.
Heel dicht bij U o God, heel dicht bij U.
Voel’k mij geborgen God en ik bid tot U.
Dan klinkt dit lied voor U, alleen voor U o Heer.
Heel dicht bij U o God, heel dicht bij U!
2.
Nader mijn God bij U: U naderbij
zij ook de weg daartoe een kruis voor mij.
Wat ook de toekomst zij, breng mij U naderbij.
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(2x)

Nader mijn God bij U: U naderbij.
3.
Schoon op mijn pelgrimspad de zon verdwijnt,
rustplaats voor’t moede hoofd een steen moog’ zijn.
Ja iedere tred brengt mij U nader, naderbij
nader mijn God bij U: U naderbij.
4.
Dan als de morgen daagt, wekt mij uw mond.
Uw vriendelijk aangezicht vreugde verkondt.
Engelen zij noden mij: komt nader, naderbij
nader bij U o God, U naderbij.
26. Herinner U de namen God… (mel.: Jeruzalem mijn vaderstad)
1.

Herinner U de namen God
van wie gestorven zijn.
Hun vreugde en hun levenslot,
hun werken en hun pijn.
Temidden van hun dood zijt Gij…
als licht voorbij gegaan,
en sinds die ochtend leven zij,
ontwaakt en opgestaan.

2.

Door nacht en ontij gaan zij heen
en nergens wijst een ster.
De aarde is zo koud als steen,
de levenden zijn ver.
Maar midden in de dood zijt Gij…
als licht voorbij gegaan,
en sinds die ochtend leven zij,
ontwaakt en opgestaan.

3.

En aan het eind der wegen ligt
het huis van brood en wijn.
Daar staat de tafel aangericht,
daar zal geen dood meer zijn.
Want midden in de dood zijt Gij…
als licht voorbij gegaan,
en sinds die ochtend leven zij,
ontwaakt en opgestaan.
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27. Het lied van God die vóór ons is…
1.
God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op zijn Zoon
die mens is zoals wij en in ons midden woont.
2.
Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe
zijn Geest geopenbaard.
Als God zo vóór ons is
wie zal dat tegen zijn?
Al wat ons overkomt zal hoop en zegen zijn.
3.
Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt om onze God te zijn.
28. Jeruzalem, mijn vaderstad
1.
Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt, de bruid van onze Heer?
Daar is geen pijn en geen verdriet, geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet, maar altijd vrolijkheid.
2.
Daar is geen zon, daar is geen maan, geen mist geen duisternis
maar ’t licht komt van de troon vandaan waar de Messias is.
En zeker is geen ziekte daar, geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar en geen gebrek aan brood.
3.
God geve mij, Jeruzalem, dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben en dat ik binnen mag.
Jeruzalem, gij grote stad mijn God was ik er maar
op ’t vrolijk heilig huwelijk, een van de gasten daar.
4.
Van alle kanten komen zij de lange lanen door,
het is een eindeloze rij, de kinderen gaan voor.
Jeruzalem, mijn vaderhuis, mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis naar u en naar de Heer!
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29. Naar U gaat mijn verlagen…. (Psalm 25)
refrein:
1.

Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

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…

30. Nader mijn God tot U…
1.
Nader mijn God tot U, U naderbij.
Neem deze lofzang aan, Jezus is uw naam.
Gij zijt ons vergezicht, dat ieder mens verlicht.
Nader mijn God tot U, U naderbij.
2.
Heer, wees ons nu nabij, Gij maakt ons vrij.
Laat ons na leed en kruis samen in uw huis.
Uw licht komt na de nacht, wij leven door uw kracht.
Heer, wees ons nu nabij, Gij maakt ons vrij.
3.
U komt het leven toe, Heer onze Heer.
De nacht is voor ons om, Heer Jezus kom.
Gedenk ons in uw Rijk, U is de heerlijkheid.
De nacht is voor ons om, Heer Jezus kom.
31. Nu gaan de bloemen nog dood…
1.
Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder.
Nooit gebeurt er een wonder,
niemand kan zonder brood.
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refrein:

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

2.

Nu ben je soms nog alleen,
nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen,
kun je haast nergens heen.
refrein…
3.
Nu heb je nooit genoeg,
nu blijf je steeds iets missen,
en in het ongewisse
of je ooit krijgt wat je vroeg.
refrein…
4.
Daar is geen zon en geen maan.
Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten
vol van zijn heerlijkheid staan
refrein:

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

5.
Daar is geen dorst en verdriet.
Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven
en het eindigt niet.
refrein…
6.
Zing van de eeuwige dag.
Zing voor zijn komst en zeg amen.
Zing voor de Heer die ons samen,
daar al van eeuwigheid zag.
refrein…
32. O, reinste der scheps’len
1.
O, reinste der scheps’len,
o, moeder en maagd,
Gij die in uw armen
het Jezuskind draagt,
Maria, aanhoor onze vurige beê:
Geleid ons door ’t leven,
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o sterre der zee.
O, sterre der zee, o, sterre der zee.
Geleid ons door het leven,
o, sterre der zee.
2.
Bedreigen ons noodweer
of storm op onz’ baan.
Is ’t scheepj’ onzer ziel
in gevaar te vergaan.
Bedaar, o Maria,
de storm op onz’ beê;
stort hoop ons in ‘t harte,
o sterre der zee.
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 bijstand altijd.
Dan landen wij veilig
ter hemelse reê.
En danken U eeuwig,
o sterre der zee.
O, sterre der zee, o, sterre der zee.
En danken U eeuwig,
o, sterre der zee.
33. Wat de toekomst brengen moge
1.
Wat de toekomst brengen moge,
Heer, geleid mij aan uw hand.
Vol vertrouwen zien mijn ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader, wat U doet is goed.
Laat mij alle zorgen dragen,
geef mij daarvoor kracht en moed.
2.
Heer, ik wil uw goedheid loven
al begrijp ik U soms niet.
Zalig hij die durft geloven,
ook wanneer hij U niet ziet.
Lijkt uw weg mij wel eens duister,
och, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in de hemel kom.
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34. Wees gegroet, o sterre
1.
Wees gegroet, o sterre,
wees gegroet van verre.
Aan de hemel blinkt uw licht
in het bange vergezicht.
refrein:

Wees gegroet, wees gegroet, Maria…

2.
Als de golven stijgen,
hoger, hoger dreigen,
schijn dan veilig voor ons uit,
gun de zee geen droeve buit.
refrein…
3.
Wees gegroet, o sterre
wees gegroet van verre.
Op uw zacht en zalig licht
houden wij het oog gericht.
refrein…
35. Mijn Herder is de Here God
Mijn Herder is de Here God,
in hem is al mijn lust,
in groene weiden voert Hij mij,
aan wateren der rust.
De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan,
in 't spoor van zijn gerechtigheid,
ter wille van zijn naam.
En ga 'k door diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij.
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gij zelf zijt mij nabij.
Genaad' en goedheid volgen mij,
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in 's Heren huis,
voor eeuwig wonen mag.
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36. Dat een engel u geleide
Dat een engel u geleide
naar het lichte paradijs
nu de dood u van ons scheidde
gaat gij niet alleen op reis
Hoor, van ver het engelenkoor
zingt het nieuwe leven voor.
Dat de zalige martelaren
U begroete in de poort
van Jeruzalem, de ware
stad van God en van zijn woord.
Alle engelen zingen dan
op de bruiloft van het lam.
Dat gij als de rijke arme Lazarus
de vrede vindt.
Dat Gods liefde u verwarme
en u koest’re als een kind.
Enelen zingen wijdt en zijdt
vrede tot in eeuwigheid
37. Magnificat
Zegen nu, Maria, zegen nu uw kind, dat ik hier in vrede, ginds de hemel
vind. Zegen al mijn denken, zegen al mijn werk. Houd mij door uw zegen
altijd, altijd sterk.
refrein:

Magnificat, anima mea Dominum (2x)

Zegen nu Maria, allen die ik min. Door uw moederzegen houd ze blij van
zin. Spreid uw moederhanden, geef hun kracht naar kruis. Zegen alle
harten, zegen ieder huis. refrein.
Zegen ons, Maria, in onz' laatste stond, sterk Gods vertrou¬wen, geef ons
vaste grond. Uwe hand, Maria, sluit onz' ogen dicht. Als wij blijde opgaan
naar Gods glorielicht. refrein.
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38. Mens, we dragen je op handen (Mel. Alle Menschen werden
Brüder)
Mens, we dragen je op handen,
nooit vergeten we jouw naam
en jouw liefde zal niet stranden,
in en door ons verdergaan!
Door het sterven, mag je erven,
word je deel van het geheim,
in de hoge hemel zul je kind van licht en leven zijn.
Mens, we vouwen onze handen,
bij het noemen van je naam
en we danken voor het goede,
dat je voor ons hebt gedaan.
Door het sterven, mag je erven,
word je deel van het geheim,
in de hoge hemel zul je kind van licht en leven zijn.
Mens, we strekken onze handen,
vol geloof uit naar elkaar
en we bidden hier tezamen:
God, maak onze woorden waar!
Door het sterven, mag je erven,
word je deel van het geheim
in de hoge hemel zul je kind van licht en leven zijn.
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LATIJNSE UITVAARTGEZANGEN
38. Introitus
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus in Sion;
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
Qui audis orationem meam ad te omnis caro veniet
propter iniquitatem
Heer, geef hen de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte hen.
U komt een lofzang toe in Sion, o God;
U moet een dankoffer worden gebracht in Jeruzalem.
Verhoor mijn gebed; tot U komt alle vlees.
39. Lichtritus
Lumen ad revelationem gentium:
et gloriam plebis tuae Israel.
Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace. Lumen...
Quia viderunt oculi mei salutare tuum. Lumen...
Quod parasti ante faciem omnium populorum. Lumen...
Licht tot verlichting der volken,
en tot glorie van uw volk Israel.
Uw dienaar laat Gij, Heer,
nu naar uw woord in vrede gaan.
Want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd.
Dat Gij bereid hebt voor het aanschijn van alle volkeren.
40. Kyrie eleison
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Heer ontferm U
Christus ontferm U
Heer ontferm U

41. Responsoriepsalm
Quemadmodum desideratcervus ad fontes aquarum,
Desiderat animamea ad te, Deus
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42. Tractus
Absolve, Domine, animas omnium fidelium
defunctorum ab omni vinculo delictorum.
Et gratia tua illis succurente, mereantur
evadere judicium ultionis.
Et lucis aeternae beatitudine perfrui.
Bevrijd Heer, de zielen van alle
overleden gelovigen van alle banden der zonden.
Geef, dat zij door uw genade ontkomen
aan het oordeel, en mogen delen
in het eeuwig licht.
43. Offertorium
Domine Jesu Christe, Rex gloriae libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in
obscurum;
sed signifer sanctus Michael repaesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus. Hostias et preces tibi,
Domini, laudis offerimus; tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie
memoriam facimus; fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Heer Jezus Christus, Koning van glorie, verlos de zielen van alle overleden
gelovigen van de straf der hel; dat de standaarddrager, de heilige Michaël,
hen moge brengen tot het heilig licht, zoals Gij ooit aan Abraham en zijn
nageslacht beloofd hebt.
Offers en gebeden dragen wij U op Heer, aanvaard ze voor hen die wij
heden gedenken; laat hen, Heer, van de dood overgaan tot het leven.
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44. Sanctus
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 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.
45. Agnus Dei (Breken van het H. Brood)
Agnus Dei - qui tollis peccata mundi - miserere nobis (2x)
Agnus Dei - qui tollis peccata mundi - dona nobis pacem.
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.
46. Pater Noster (Onze Vader)
Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus
dicere:
Pater noster,
qui es in aelis,
sanctificetur omen tuum.
Adveniat Regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in Caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum 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. Amen.
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47. Communio (communiezang)
Lux aeterna luceat eis, Domine: cum sanctis tuis in aeternum: quia pius
es. Requiem aeternam dona es, Domine, et lux perpetua luceat eis. Cum
sanctis tuis in aeternum; quia pius es.
Het eeuwige licht verlichte hen, Heer: tezamen met uw heiligen in
eeuwigheid: want Gij zijt goed.
Heer, geef hun de eeuwige rust: en het eeuwige licht verlichte hen:
tezamen met uw heiligen in eeuwigheid: want Gij zijt goed.
of:
Communio (communiezang)
Lux aeterna luceat eis, Domine, com sanctis tuis in aeternum, quia pius
es.
De profundis clamavi ad te, Domine; Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae.
Si iniquitatis observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est, ut timeamus te.
Sustinui te, Domine, sustinuit anima mea in verbo eius.
Speravit anima mea in Domino magis quam custodes auroram.
Magis quam custodes auroram speret Israel in Domino.
Quia apud Dominum mesericordia, et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius.
Uit de diepte roep ik, Heer; Heer, luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar U.
Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wahcters naar de ochtend.
Meer dan wachters naar de ochtend hunkert Israel naar Hem.
Wnt de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.
Hijn zal Israel verlossen van zijn ongerechtigheid.
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48. In Paradisum (uitgeleide)
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.
Dat de engelen u voeren naar het paradijs: bij uw aankomst de
martelaren u ontvangen en geleiden naar de heilige stad Jeruzalem.
Dat het koor der engelen u ontvange; en gij met de arme Lazarus van
weleer de eeuwige rust moogt vinden.
49. Ave Maria
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum
Benedictatu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Jesus
Sancta Maria, Mater Dei
ora pro nobis nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
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