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Opening en welkom ds. Jilles de Klerk
Introïtus
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.
Geef hun eeuwige rust, O Heer
En laat het eeuwig licht op hen schijnen
U komt een lofzang toe, O God op de Sion,
Een gelofte zal U betaald worden in Jeruzalem
Verhoor mijn gebed
Alle vlees zal voor U komen.
Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison,
Kyrie eleison.
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U.
Lezing uit de Bijbel: 1 Korintiërs 10: 23-24, 28b-29 en 31- 11:1
23

U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed.
Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. 24Wees niet
op uzelf gericht, maar op de ander. Houd rekening met het
geweten. 29Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van
die ander. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet
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aangetast? 31Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe
alles ter ere van God.
32
Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan
Gods gemeente. 33Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter
wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen
voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered.
111Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.
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 van zonden.
En mogen zij, met de hulp van uw genade,
verdienen aan het oordeel der wraak te ontkomen
en te genieten van de zaligheid van het eeuwige licht.
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 Michae
representet eas in lucem sanctam,
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quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.
Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis
quarum hodie memoriam facimus
Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam
quam olim Abrahae promisisti
et semini eius.

Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid,
bevrijd de zielen van alle gestorven gelovigen
van de straffen der hel en de diepe [vuur]zee.
Bevrijd ze uit de mond van de leeuw,
dat de afgrond hen niet moge verslinden,
dat zij niet in de duisternis mogen vallen.
Maar de heilige Michael, de vaa ndeldrager
moge hen geleiden naar het heilige licht
dat gij ooit aan Abraham hebt beloofd
en aan zijn zaad.
Offers en gebeden, Heer, brengen wij u.
Neem ze aan voor die zielen
die wij vandaag gedenken.
Laat hen, Heer, overgaan van de dood naar het leven
dat gij ooit aan Abraham hebt beloofd
en aan zijn zaad.
Overweging
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
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Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God van de 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 requiem
Agnus dei qui tollis peccata mundi
dona requiem
Agnus dei qui tolles peccata mundi
dona requiem eterna
Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt
geef rust
Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt
geef rust
Lam Gods dat de zonder der wereld wegdraagt
geef eeuwige rust
Gebeden
Communio

Lux æterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in æternum, quia pius es.

6

Requiem æternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.
Laat het eeuwig licht op hen schijnen, O Heer
voor eeuwig bij uw heiligen, omdat Gij liefdevol zijt.
Schenk hun eeuwige rust, O Heer;
en laat het eeuwig licht op hen schijnen.
Gezongen: Requiescat in pace
Moge hij/zij in vrede rusten
Zegen

We verlaten in stilte de kerk
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