
Uitvaart Eucharistische gebeden 
 
A) Eucharistisch gebed IIC 
  
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. 
  
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
  
Allen: 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. 
  
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 nu 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. 
  
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 eeuwigheid. 
  
Allen: Amen. 
  
  



B) Eucharistisch gebed V 
  
God onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt 
ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw 
wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij 
vergeten hoe Hij een werd met ons in lijden en dood.  
  
Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd 
om Hem. 
  
God onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige 
Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
  
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu 
gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
  
In het bewust zijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde heeft Hij het brood in zijn 
handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: Neemt en 
eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
  
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het 
dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 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. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
  
Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des 

Heren, totdat Hij komt. 
  
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn overgave 
in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden 
U deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien 
naar zijn komst in heerlijkheid. 
  
Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van 
Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur 
van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
  
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid 
haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N., 
aan onze bisschop N. en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. 
  
Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet 
niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 
  
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, 
martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben 
gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze 
dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
  
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 eeuwigheid. 
  
Allen: Amen. 



 Eucharistisch Gebed 
  
1. 
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, 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 aan 
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. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
  
Allen: 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. Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken 
U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één heilige kudde. 
  
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen 
wordt, één heilig volk met …. onze paus en …. onze bisschop, en allen die uw heilig 
dienstwerk verrichten.  

  
Gedenk ….. die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat hem / haar, die in de doop met 
Christus gestorven en herboren is nu 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. 
  
Allen: 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 eeu-
wigheid. Amen. 

  



2.  

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij 
hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw 
goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende 
hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte 
Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
  
God, onze Vader, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij 
voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
  
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu 
gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in 
zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de 
zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U 
GEGEVEN WORDT. 
  
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het 
dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 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. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
   
Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des 

Heren totdat Hij komt. 
  
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn 
overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn 
hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl 
wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
  
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid 
van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het 
vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
  
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar en leid 
haar, geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus …, 
aan onze bisschop …., en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.  
  
Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en 
vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.  
  
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, 
martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen 
hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij 
U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
  
A:  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 eeuwigheid. 
Amen.  

  



3. 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons, dat onze namen staan 
geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die 
Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen 
zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag 
en de vrede zelf te zijn.  
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam 
geworden is voor heel ons leven ten einde toe. 
  
Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en 
bloed van Jezus Christus, onze Heer. 
  
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen. Hij zegende U, Hij brak 
het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN GIJ ALLEN, 
WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
  
Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de 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. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
  
Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des 

Heren, totdat Hij komt. 
  
  
Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien, die 
Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, de 
Is en Blijven zal, uw Rechterhand, en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze 
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.  
  
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk 
dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en 
dood en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het 
geweld in ons en breng ons thuis bij U, uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons 
midden. 
  
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maakt haar één in liefde en geloof, tezamen met 
uw dienaar N., onze paus en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, 
altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, 
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank. 
  
Allen:  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 eeuwigheid. 
Amen.  

  



4. 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op weg en dichter 
dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, 
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.  
  
Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen 
Hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw 
Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn 
lichaam en zijn bloed.  
  
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het 
dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: NEEMT EN EET 
HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  
  
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn 
leerlingen en sprak: 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 VA DE ZONDEN. 
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
  
Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des 

Heren, totdat Hij komt. 
  
  
Oneindig goede Vader, wij vieren gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de 
liefde die gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven 
opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en 
erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle 
zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.  
  
God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, de Geest die Jezus, uw 
beminde Zoon, bezielde. Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij 
vertrouwvol en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervuld van hoop en 
aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel het volk van God, met de diakens en de 
priesters, met onze bisschop N., en paus N. 
  
Erbarm U, Vader, over N., die nu in de vrede van Christus naar U is teruggekeerd en over 
alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de 
verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is 
voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw 
heerlijkheid.  
  
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de maagd en Moeder 
Gods, met uw apostelen en martelaren en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw 
Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 
  
Allen:  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 eeuwigheid. 
Amen 

 



Gebed des Heren. 
Aangespoord door een gebod van de Heer,  
en door zijn goddelijk woord onderricht,  
durven wij zeggen / zingen:  
 
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 schuld, zoals ook wij  
aan anderen hun schuld vergeven en leid ons  
niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. 
 
Pater noster. 
Oremus. Praeceptis salutaribus nostris moniti,  
et divina institutione formati, audemus dicere: 
Pater noster, qui es in caelis;  
sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum;  
fiat voluntas tua sicut in caelo 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. 
 
V: Verlos ons Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door 
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. 
 


