
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEILIGE MIS VAN REQUIEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



OPENING 
Allen gaan staan. De overledene wordt naar voren gebracht. 
Het koor zingt: 
 

Subvenite, sancti Dei, occurite angeli 
Domini: suscipientes animam eius, 
offerentes eam in conspectu Altissimi. 

 Komt hem/haar tegemoet, gij heiligen 
van God, gij, engelen van de Heer: komt 
hem/haar tegemoet en brengt hem/haar 
voor de Allerhoogste. 

 
De kist wordt besprenkeld met wijwater; de priester zegt een gebed. Vervolgens 
zingt het koor de intredezang (Introïtus - 4 Esdr. 2,34-35; Ps. 65, 2-3) 
 

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 aeternam ...... 

 Heer, geef hun de eeuwige rust en 
het eeuwige licht verlichte hen.  
U komt de lofzang toe, God, in Sion 
en U ter ere zal de gelofte vervuld 
worden in Jeruzalem. Verhoor mijn 
gebed: tot U zal alle vlees komen. 

 
Allen gaan zitten. De aanwezigen worden verwelkomd.  
 
KYRIE ELEISON 
Kyrie eleison.  Heer, ontferm U over ons. 
Christe eleison.  Christus, ontferm U over ons. 
Kyrie eleison.  Heer, ontferm U over ons. 
 
De opening wordt besloten met het GEBED. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
LEZING 
..... 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Het koor zingt de tussenzang of het Alleluia-gezang. 
 
Als het koor is uitgezongen gaan allen staan voor de lezing van het Evangelie, 
waarin we de woorden van Jezus zelf horen. 
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EVANGELIE 
De Heer zij met u. - En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens .... 
- Lof zij U, Christus. 
..... 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 

Eenieder gaat weer zitten. 
 

PREEK 
 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE 

We vieren nu het mysterie van ons geloof: brood en wijn worden tot Lichaam en 
Bloed van Christus. We doen zoals Jezus deed met zijn leerlingen bij het laatste 
avondmaal. Op de altaartafel worden de gaven van brood en wijn gereed 
gemaakt.De aanwezigen sluiten zich bij deze gaven aan in de collecte. 
 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de 
almachtige Vader. 
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. 
Ofwel: 
Laten we bidden... 
 

GEBED OVER DE GAVEN 
 

EUCHARISTISCH GEBED 
Dominus vobiscum.    Et cum spiritu tuo. 
Sursum corda.     Habemus ad Dominum. 
Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et iustum est. 
De Heer zij met u.    En met uw geest. 
Verheft uw hart.    Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias 
agere, Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum 
nostrum. Qui est salus mundi, vita hominum, resurrectio mortuorum. Per quem 
maiestatem tuam adorat exercitus angelorum, ante conspectum tuum in 
aeternitate laetantium. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, 
deprecamur, socia exsultatione dicentes: 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te 
vinden zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Bij Hem vindt de wereld 
redding; Hij is het leven van alle mensen, Hij is de verrijzenis van de doden. Door wie de engelen, die 
eeuwig staan voor uw troon, U vol vreugde aanbidden, Koning in majesteit.  
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Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U, en dat ook onze hulde wordt 
gehoord als U ter eer dit lied wordt aangeheven: 

Sanctus, 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. 
 

Dit is het moment om te gaan knielen of staan. We komen nu op het hoogtepunt van de H. 
Mis: tijdens de consecratie worden brood en wijn Lichaam en Bloed van Christus en de 
historische dood en verrijzenis van Jezus voor ons tot hedendaagse gebeurtenis: Hij is hier 
en nu in ons midden aanwezig. 
 

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven 
met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed 
van Jezus Christus onze Heer. 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, 
sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met 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.  

 

Mysterium fidei. 
Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, 
donec venias. 
 

Ofwel: 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
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. 
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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 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 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. 
 

Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus 
sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. - Amen. 
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 de 
eeuwigheid. - Amen. 
 

ONZE VADER 
Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn Goddelijk woord 
onderricht durven wij zeggen: 
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. 
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. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

Ofwel: Praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere: 
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua sicut in coelo 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. 
Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus 
nostris, ut, ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab 
omni perturbatione securi: expectantes beatam spem et adventum Salvatoris 
nostri Jesu Christi.  
Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula. Amen. 
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VREDESWENS 
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 'Vrede laat Ik u, mijn vrede 
geef Ik u'. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw 
belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. - 
Amen. 
De vrede des Heren zij altijd met u. - En met uw geest. 
 
BREKING VAN HET BROOD 
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, geef ons de vrede. 

 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
De uitnodiging tot de communie betekent geenszins, dat alle aanwezigen naar voren 
moeten komen. Bent u niet gewoon te communie te gaan, dan kunt u rustig blijven zitten. 
Kinderen (en anderen) die nog niet hun eerste H. Communie hebben gedaan en naar voren 
komen, krijgen een kruisje op hun voorhoofd. 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 

LAATSTE AANBEVELING TEN AFSCHEID 
 

De priester nodigt uit tot gebed. 
Het koor zingt. 
 
De priester spreekt een gebed uit. 
 
De overledene wordt de kerk uitgedragen; het koor zingt: 
In paradisum deducant te Angeli: in tuo adventu suscipiant te Martyres et 
perducant te in civitatem sanctam Ierusalem. 
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 Jerusalem. 
Dat het koor van de engelen u ontvange en gij met Lazarus, de arme van weleer, de eeuwige rust 
moogt vinden. 

7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euch IIc - 2017 


