
Uitvaart Prefatiegebeden 
 

1.  
V: De Heer zal bij u zijn. 
A: De Heer zal u bewaren. 
  
V: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
  
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
  
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. Want 
Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige hoop; in onze angst 
omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte, dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met 
Hem. Gij neemt het leven, God, niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op 
uw woord; en als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een 
plaats voor ons bereid in uw huis om daar voorgoed te wonen. Daarom met alle engelen, 
machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en 
zingen U toe met de woorden: 
Heilig of Sanctus (blz. 37-38) 
  
2. 
V: De Heer zal bij u zijn. 
A: De Heer zal u bewaren. 
  
V: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
  
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
  
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. Hij 
alleen heeft de dood aanvaard om allen voor de dood te behoeden. Meer nog: Hij alleen 
heeft willen sterven, opdat wij allen eeuwig voor U leven. Daarom, met de koren van de 
engelen, loven en aanbidden wij U en zingen  vol vreugde: 
Heilig of Sanctus (blz. 37-38) 
  
3. 
V: De Heer zal bij u zijn. 
A: De Heer zal u bewaren. 
  
V: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
  
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
  
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. 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: 



Heilig of Sanctus (blz. 37-38) 
  
4.  
V: De Heer zal bij u zijn. 
A: De Heer zal u bewaren. 
  
V: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
  
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
  
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. Door 
uw beschikking komen wij in deze wereld. Onder uw leiding gaan wij door het leven. 
Volgens uw wil keren wij – krachtens de wet van de zonde – terug tot de aarde waaruit wij 
zijn genomen. Maar op een teken van U staan wij op uit de dood, want wij zijn verlost door 
het sterven van uw Zoon om te delen in de heerlijkheid van zijn verrijzenis. Daarom,  met 
alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijnen zingen U toe 
vol vreugde: 
Heilig of Sanctus (blz. 37-38) 
  
5. 
V: De Heer zal bij u zijn. 
A: De Heer zal u bewaren. 
  
V: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
  
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
  
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. Want voor ons die de dood 
hebben verdiend zijt Gij genadig en vol liefde: door de zonde is de dood over ons 
gekomen, door Christus´ overwinning zijn wij verlost en worden wij met Hem weer tot 
leven geroepen. Daarom, met de engelen in hemel verheerlijken wij U op aarde zolang er 
woorden zijn en zingen U toe vol vreugde: 

 
Heilig 
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. 

  
 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. 
 


