
Uitvaart Communiedienst 
  
Op het altaar wordt het Heilig Brood geplaatst, dat geconsacreerd is in een voorafgaande 
Eucharistieviering, waarbij wij ons nu aansluiten. Zo wordt onze verbondenheid met Christus 
tot uitdrukking gebracht. wij vormen één gemeenschap in Hem. 
  
  
Gebed voorafgaand aan het uitreiken van de Communie 
  
  
Pater Noster Onze Vader 
  
Praeceptis salutaribus moniti,   Laten wij bidden tot God, onze 
et divina institutione formati, Vader, met de woorden die Jezus 
audemus dicere: ons gegeven heeft: 
  
Pater noster qui es in caelis  Onze Vader, die in de hemel  
sanctificetur nomen tuum; zijt; - uw naam worde geheiligd; 
adveniat regnum tuum; fiat uw rijk kome; - uw wil geschiede 
voluntas tua, sicut in caelo, op aarde zoals in de hemel.- Geef 
et in terra. Panem nostrum ons heden ons dagelijks brood; -  
quotidianum da nobis hodie; en vergeef ons onze schuld, -  
et dimitte nobis debita nostra,   zoals ook wij aan anderen hun 
- sicut et nos dimittimus schuld vergeven; - en leid ons  
debitoribus nostris, Et ne nos   niet in bekoring; - maar verlos  
inducas in tentationem; ons van het kwade. 
sed libera nos a malo. 
  
  
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 
  
Allen: Want van u is het Koninkrijk en de kracht  
 en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
Vredeswens 
  
  
Ubi Caritas (eventueel) 
  
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar vriendschap heerst en 
 liefde daar is God. 
Congregavit nos in unum Christi De liefde van Christus heeft ons 
amor. Exsultemus et in ipso één gemaakt. Laten we juichen 
iucundemur. Timeamus et  en ons in Hem verblijden. Laten 
amemus Deum vivum. Et ex  wij de levende God vrezen en 
corde diligamus nos sincero. Hem beminnen. En elkaar  
 oprechte liefde toedragen. 
  
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar vriendschap heerst en 
 liefde daar is God. 
Simul ergo cum in unum congre- Laat ons dan, nu wij hier tezamen 
gamus. Ne nos mente dividamur, zijn, zorgen dat wij niet verdeeld 
caveamus. Cessant iurgia  zijn. Geen boze twist meer, of 
maligna, cessent lites. Et in onenigheid. En moge Christus in 



medio nostri sit Christus Deus. ons midden zijn. 
  
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar vriendschap heerst en 
 liefde daar is God. 
Simul quoque cum beatis vide- Mogen wij dan, samen met uw 
amus glorianter vultum tuum, heiligen, in zaligheid uw aange- 
Christe Deus: gaudium, quod zicht zien, o Christus, God: die 
est immensum atque probum, vreugde zal zuiver zijn en zonder 
saecula per infinita saeculorum. maat. In de eeuwen der eeuwen. 
Amen. Amen. 
  
  
Communie 
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
  
Allen: Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt 

 maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 
 
Dankgebed 1. 
  
Goede God, Gij die de levende zijt, die leven geeft aan alle mensen, 
U bidden wij voor N. en voor alle overledenen. 
  
Gij hebt het zo beschikt, God, dat uit een man en een vrouw  
een nieuwe mens geboren wordt; dat hij / zij tot leven komt en uitgroeit, en dat hij / zij ook na 
de dood behouden blijft in uw hand. 
  
Met eerbied herinneren wij ons de namen van onze doden, God. 
Wij troosten ons met dierbare beelden, 
want het doet pijn en maakt ons verdrietig 
als een geliefd mens er niet meer is. 
  
Naast liefde en droefheid 
leeft soms ook boosheid en opstandigheid in ons hart, 
als de dood onverwachts kwam of veel te vroeg. 
Gedachten en gevoelens die in dit uur in onze geest opkomen, 
brengen wij voor uw aangezicht: dankbare herinneringen 
en dankbaarheid om de vreugde die N. aan anderen heeft geschonken. Zo leven de doden 
verder in ons hart. 
  
Hier, in deze ruimte, aan deze tafel, 
getuigen wij dat zij allen leven bij U. 
Moge dit geloof ons sterk maken en troosten. 
  
Want is ook uw Zoon Jezus niet 
zijn levensweg gegaan tot alles was volbracht; 
is Hij niet door de dood heen 
tot leven gekomen bij U; 
heeft zijn licht niet de nacht doorbroken? 
In dat licht willen wij leven. 
  
Gevoed met het brood ten leven 
en vervuld van de geestkracht van uw Zoon, 
weten wij ons verbonden met Hem 



en met allen die ooit aanzaten aan deze tafel. 
  
Bewaar deze verbondenheid tussen mensen, God, 
bewaar deze verbondenheid tussen U en ons. 
Wil ons verhoren nu wij tot U bidden 
in de naam van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. 
  
  
Dankgebed 2. 
  
God, U hebt ons hier samen gebracht rond de Tafel van uw Zoon 
bij het afscheid van N., hier in ons midden. 
Laat ons kracht en bemoediging vinden 
in het brood des hemels dat wij hier hebben mogen nuttigen, 
om vreugde te hervinden en vertroost verder te leven. 
  
Allen: God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
  
Wij danken U om Jezus 
die hier op aarde 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. 
  
Allen: God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
  
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. 
  
Allen: God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
  
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. 
  
Allen: God, wees ons barmhartig en zegen ons, 
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
  
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. Amen. 
  
  
Gedicht of gedachte (eventueel)  
  
  



De woord- en communieviering wordt vervolgd met de 
laatste aanbeveling ten afscheid   
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De woord- en gebedsviering wordt vervolgd met de 
laatste aanbeveling ten afscheid   
 


