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OPENINGSRITEN   (Allen staan)

Orgelspel vooraf: Prélude funèbre (J. Guy Ropartz)

Ter herinnering aan het H. Doopsel wordt het lichaam van pastoor Jacques 
Groenewegen bij de aanvang van de viering besprenkeld met wijwater.

Intredezang Requiem aeternam

  Requiem aeternam 
  dona eis Domine:
  et lux perpetua luceat eis.
  Te decet hymnus, 
  Deus in Sion:
  et tibi reddetur votum 
  in Ierusalem.
  Qui audis orationem,
  ad te omnis caro veniet.
  Requiem aeternam 
  dona eis Domine:
  et lux perpetua luceat eis.

Begroeting

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Allen: Amen.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God 
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Allen: En met uw geest.

(Allen zitten)

In memoriam 
door Louis Groenewegen

Schuldbelijdenis

Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij 
ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

(Heer, geef hen de eeuwige 
rust; en het eeuwige licht 
verlichte hen. Voor u 
moet men zingen in Sion, 
God, en U in Jeruzalem 
dankoffers brengen. 
Tot U die ons bidden 
aanhoort, komt iedere 
mens met zijn zonden. 
Heer, geef hen de eeuwige 
rust; en het eeuwige licht 
verlichte hen.)



3

Allen: Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,
 dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
 door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
 Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd Maagd,
 alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,
 voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Kyrie (uit Missa Simplex, R. Dubra)

  Kyrie eleison. Kyrie eleison.
  Christe eleison. Christe eleison.
  Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Ontsteken van de kaarsen

De kaarsen op de altaartreden worden nu ontstoken met 
het licht van de Paaskaars; symbool van de verrezen Christus.
Daarbij wordt gezongen: 

Lied  Zo vriendelijk en veilig als het licht

  Zo vriendelijk en veilig als het licht
  zoals een mantel om mij heen geslagen
  zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
  ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
  dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
  Wil mij behoeden en op handen dragen.

  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
  waakt over mij en over al mijn gangen.
  Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
  om, als ik val, mij telkens op te vangen.
  Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
  Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
  dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
  Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
  wil alle liefde aan uw mens besteden.
  Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft.
  Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

(Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.)
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Gebed

Heer, verhoor in uw goedheid ons gebed
voor het heil van uw dienaar Jacques Groenewegen.
In zijn priesterlijk ambt heeft hij u trouw gediend.
Schenk hem nu de vreugde
voor altijd met uw heiligen te zijn in de hemel.
Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing: uit de tweede brief aan de Korintiërs (4, 7-18)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Maar wij dragen deze schat in aarden potten; duidelijk blijkt dat die overgrote 
kracht van God komt en niet van ons. Wij worden aan alle kanten bestookt, 
maar raken toch niet klem; wij zien geen uitweg meer, maar wij zijn nooit ten 
einde raad; wij worden opgejaagd maar niet in de steek gelaten; wij worden 
neergeveld maar gaan er niet aan dood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus 
in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar 
worden. Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus’ wil, 
opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan. Zo 
verricht de dood zijn werk in ons en het leven in u. Maar wij bezitten die geest 
van geloof waarvan de Schrift zegt: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. 
Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten, dat Hij die de Heer 
Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken, 
om ons tot zich te voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u: de genade 
moet zich in velen vermenigvuldigen, zodat steeds meer mensen dank brengen 
aan God, tot eer van zijn naam. Neen, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook 
ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag 
tot dag. De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, 
altijddurende volheid van glorie. Wij houden het oog gericht niet op het 
zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare 
dingen duren eeuwig.

Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.
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Antwoordpsalm Psalm 27

Refrein:  De Heer is mijn licht en mijn heil; wie zou ik dan vrezen?

  De Heer is mijn licht en mijn heil; wie zou ik dan vrezen?
  De Heer is mijn burcht, mijn behoud; 
  voor wie zou ik beducht zijn?
Refrein
  Dat éne vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen:
  daar te zijn in het huis van de Heer, al de dagen mijns levens.
Refrein
  Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig Uw antwoord.
  Gij zegt - en mijn hart spreekt het na: “zoekt Mijn aanschijn.”
  Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.
Refrein

Alleluia     (allen gaan staan)

  Alleluia
	 	 Als	iemand	Mij	liefheeft,	zal	hij	mijn	Woord	
  onderhouden; en Wij zullen tot hem komen.
  Alleluia

Evangelie volgens Matteüs (25, 14-30)

De Heer zij met u.
Allen:  En met uw geest.
Uit het heilig Evangelie Van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
Allen:  Lof zij U, Christus

Het is er mee als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn 
dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf 
talenten, aan de andere twee, aan een derde een, ieder naar zijn bekwaamheid. 
Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee 
werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die de twee gekregen 
had, er twee bij. Maar die dat ene had gekregen, ging een gat in de grond graven 
en het geld van zijn heer verbergen. Een hele tijd later kwam de heer van die 
dienaars terug en hield afrekening met hen. Die vijf talenten gekregen had, trad 
naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten 
hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. Zijn 
meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart 
ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.
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Ga binnen in de vreugde van uw heer. Nu trad die van de twee talenten naar 
voren en zei: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, twee 
talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede 
en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. 
Ga binnen in de vreugde van uw heer. Tenslotte trad ook die het ene talent had 
gekregen naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die 
oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. 
Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge 
uw eigendom terug. Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie 
knecht, je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik 
niet heb uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, 
dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neemt 
hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. Want aan ieder 
die heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen 
worden zelfs wat hij heeft. En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; 
daar zal geween zijn en tandengeknars. 

Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.

Acclamatie: U komt de lof toe

  U komt de lof toe, U het gezang,
  U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest.
  In alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Homilie 

Voorbede

Goede God, die een God van levenden zijt,
en die ons laat delen in uw onvergankelijke liefde,
wij bidden U:

Voor Jacques Groenewegen en voor alle overledenen die  door hun 
manier van leven getuigen waren van uw liefde: dat zij nu mogen 
verblijven in uw licht, in de nabijheid van hun Heer, op wie zij 
hun vertrouwen hebben gesteld. En als zij soms getwijfeld hebben: 
vergeef hun zwakheid en laat hen uw liefde blijvend ervaren.
Laat ons bidden…

Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Voor allen die ondanks tegenslag in hun leven met vreugde samenwerken voor 
de geloofsgemeenschap: dat we elkaar nabij blijven en elkaar ondersteunen
in dienstbetoon voor iedereen.
Laat ons bidden…

Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Voor de zieken en voor hen die lijden naar lichaam en geest: dat U hen sterkt en 
opricht door uw Zoon en door hun naasten die voor hen zorgen. Voor mensen 
die eenzaam zijn en geen uitweg en geen toekomst zien: dat zij gastvrijheid 
ervaren van liefdevolle mensen en zicht krijgen op nieuwe levenskansen.
Laat ons bidden…

Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Voor onszelf vragen wij om uw steun om uw nabijheid, uw wijsheid en 
uw leiding. Wij geloven dat u met ons bent, ook al zijn wij ons dat niet 
altijd bewust. Mogen wij door het voorbeeld van levenden en 
overledenen door U gesterkt worden in ons geloof.
Laat ons bidden…

Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Goede God,
wij danken U voor het leven van Jacques Groenewegen en voor allen die aan ons 
uw liefde hebben doorgegeven. Schenk ons de kracht die liefde ook aan anderen 
door te geven. Beziel ons daartoe met uw Geest van leven, door Jezus Christus, 
uw Zoon en onze Heer.
Amen.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE

Offerandezang: The Lord is my Shepherd (J.Rutter)

  The lord is my shepherd: therefore can I lack nothing.
  He shall feed me in a green pasture:
  and lead me forth beside the waters of comfort.
  He shall convert my soul:
  and bring me forth in the paths of righteousness,
  for his Name’s sake.
  Yea, though I walk through the valley
  of the shadow of death, I will fear no evil:
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  for thou art with me; thy rod and thy staff comfort me.
  Thou shalt prepare a table before me
  against them that trouble me:
  thou hast anointed my head with oil,
  and my cup shall be full.
  But thy loving-kindness and mercy shall follow me
  all the days of my life:
  and I will dwell in the house of the Lord for ever.

Bereiding van de gaven

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

Allen: 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

Gebed over de gaven

Heer, wij bieden U in dienstbaarheid
deze offergaven aan voor uw dienaar 
Jacques Groenewegen
en vragen U:
laat de viering van dit offer
dat hij als priester vol toewijding heeft opgedragen,
hem nu volkomen heiligen
om zonder zonde voor U te verschijnen.
Door Christus onze Heer. Amen.

Prefatie (I van de overledenen)

De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.
Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen: 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. 
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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 voor altijd te wonen.
Daarom, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en 
zingen U toe met de woorden: 

Sanctus - Benedictus (uit Missa Simplex, R. Dubra)

  Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
  Dominus Deus Sabaoth.
  Pleni sunt coeli et 
  terra gloria tua.
  Hosanna in excelsis.
  Benedictus qui venit, 
  in nomine Domini.
  Hosanna in excelsis

Eucharistisch gebed (III B)

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen. 
Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en 
heilig in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig U een volk 
bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot west 
moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam. 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle 
ootmoed vragen wij U ze te heiligen door uw Geest, en ze Lichaam en Bloed 
te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze 
geheimen vieren. 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood, en sprak daarover 
het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het 
aan zijn leerlingen en zei:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam te 
verheerlijken. Hij gaf hem 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.

(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.)
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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.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn 
glorievolle	verrijzenis	en	zijn	verheffing	aan	uw	rechterhand;	zo	staan	wij	
vol verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid 
dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer 
op het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood 
Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat 
men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U. Dan zullen wij het 
erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige 
maagd en moeder van God, met de heilige Jozef haar bruidegom, samen met 
uw apostelen en martelaren en met allen die in uw heerlijkheid zijn, en daar 
voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door het 
offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden 
verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof; 
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, onze bisschop, 
met alle bisschoppen, de geestelijkheid, en heel het gelovige volk dat Gij U 
hebt verworven.
Wij vragen U welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, 
breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Gedenk uw dienaar Jacques Groenewegen, die Gij uit deze wereld naar U 
toegeroepen hebt. Geef dat hij, die zoals uw Zoon de dood moest ondergaan, 
ook zoals Hij zal verrijzen; want Hij zal de doden doen opstaan, en ons 
aardse lichaam aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk doen zijn.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren, en 
die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf hopen 
daar eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen genieten 
van uw heerlijkheid. Dan wist Gij alle tranen uit onze ogen: wij zullen U zien, 
God van ons, zoals Gij zijt; voor eeuwig op U gelijkend, zullen wij eindeloos 
prijzen, door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan 
deze wereld.
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.
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COMMUNIERITUS

Onze Vader 

Laten wij bidden tot God onze Vader met 
de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

Allen: 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 genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door Uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust.
Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht
 en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Gebed om vrede en vredewens

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.
Allen: En met uw geest
Wenst elkaar de vrede.
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Breking van het Brood met Agnus Dei (uit Missa Simplex, R. Dubra)

  Agnus Dei, 
  qui tollis peccata mundi, 
  miserere nobis.
  Agnus Dei, 
  qui tollis peccata mundi, 
  miserere nobis.
  Agnus Dei, 
  qui tollis peccata mundi, 
  dona nobis pacem.

Uitnodiging tot de Communie

Zalig zijn 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 spréék en ik zal gezond worden.

Communiezang: Mother of God, here I stand (J. Tavener)

  Mother of God, here I stand now praying,
  Before this icon of your radiant brightness,
	 	 Not	praying	to	be	saved	from	a	battlefield,
  Not giving thanks, nor seeking forgiveness
  For the sins of my soul, nor for all the souls.
  Numb, joyless and desolate on earth,
  But for her alone, whom I wholly give you.

Muzikaal intermezzo 
door Sandra Duijndam en Marjorie van der Kruijs

Gebed na de communie

Heer, aan uw tafel hebt Gij ons gevoed.
Gesterkt door uw gaven, durven wij vragen:
laat ook uw dienaar en priester Jacques Groenewegen
de kracht van dit offer ervaren.
In uw kerk heeft hij zijn ambt trouw vervuld;
maak hem nu voor uw aanschijn voor altijd gelukkig.
Door Christus onze Heer. Amen.

(Lam Gods, dat wegneemt 
de zonden der wereld, 
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt 
de zonden der wereld, 
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt 
de zonden der wereld, geef 
ons vrede.)
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SLOTRITUS

Gedachteniskruisje 

Ter nagedachtenis aan pastoor Jacques Groenewegen brengen wij een kruisje 
naar de gedachteniswand. Daar zullen wij hem gedenken samen met de 
andere overledenen van wie wij in deze kerk afscheid hebben genomen.
Intussen wordt gezongen: 

Ave Maria (A. Dvorak, sopraan solo)

  Ave Maria, gratia plena, 
  Dominus tecum;
  benedicta tu in mulieribus,
  et benedictus fructus 
  ventris tui, Iesus.
  Sancta Maria, mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc et in hora mortis 
  nostrae. Amen. 

Absoute

Broeders en zusters,  om de laatste eer te brengen aan deze mens, om 
recht te doen aan zijn leven en sterven, staan wij hier, rondom het dode 
lichaam dat ons van hem is overgebleven. Wij houden onze ogen gericht  
op het kruis van Jezus Christus, en wij spreken uit, in geloof, dat dit het 
einde niet is, dat onze God een God van levenden is. Meer dan zijn 
lichaam is ons de naam van deze mens gebleven:

Jacobus Leonardus Groenewegen, Jacques

Die naam spreken wij hier uit, met eerbied en genegenheid, en wij bidden: 
Heer God, herinner U zijn naam, die hij van zijn ouders heeft ontvangen en 
waarin hij gekend wordt, ook al is hij gestorven, die naam die Gij geschreven 
hebt in de palm van uw hand.
Ten teken van onze hoop dat God aan pastoor Jacques Groenewegen en aan 
ons allen, een nieuw en onsterfelijk lichaam zal geven, en om te getuigen 
van ons geloof in de verrijzenis, zegen ik zijn dode lichaam in de Naam 
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

(Wees gegroet Maria, vol van 
genade, de Heer zij met u; gij 
zijt de gezegende onder de 
vrouwen en gezegend is Jezus 
de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, moeder van 
God, bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze 
dood. Amen.)
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Het lichaam van pastoor Jacques Groenewegen
wordt met het wijwater gezegend en geëerd met wierook.

Tijdens de bewieroking wordt gezongen: 

In manus tuas

  In manus tuas, Domine, 
  commendo spiritum meum.
  In manus tuas, Domine, 
  commendo spiritum meum.
  Redemisti nos Domine, 
  Deus veritatis.
  Commendo spiritum meum.
  Gloria Patri et Filio 
  et Spirtui Sancto.
  In manus tuas, Domine, 
  commendo spiritum meum.

Laat ons nu gaan in vrede om pastoor Jacques Groenewegen, die wij dit uur 
voor het laatst in ons midden mochten hebben, weg te dragen naar zijn graf. 
Wij geven hem uit handen, maar wij leggen hem bovenal in de handen van de 
levende God, in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Mogen onze gebeden hem vergezellen.

Tijdens het uitdragen: In paradisum

  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.

(In uw handen, Heer, 
beveel ik mijn geest. In 
uw handen, Heer, beveel 
ik mijn geest. Gij hebt 
ons verlost Heer, God 
van waarheid. Ik beveel 
mijn geest. Eer aan de 
Vader en de Zoon en 
de heilige Geest. In uw 
handen, Heer, beveel ik 
mijn geest.)

(Mogen de engelen mogen u 
geleiden naar het paradijs, 
mogen de martelaren u 
ontvangen bij uw komst, en 
u brengen naar de heilige 
stad Jeruzalem. Het koor van 
engelen moge u ontvangen 
en moogt gij, samen met de 
arme Lazarus, de eeuwige 
rust vinden.)




