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1. Openingskoor: Afscheid van de Aarde
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis
Subvenite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini Suscipientes animam ejus, offerentes eam in
conspectu Altissimi. Suscipiat te Christus qui vocavit te.
In manus tuas Domine commendo spiritum meum.
Beati mortui qui in Domino moriuntur.
Pater noster qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua
sicut in coelo et in terra panem nostrum quotidianum 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. Amen
Pie Jesu Domine, dona eis requiem
Heer geef eeuwige rust en licht voor altijd.
Zij die voorgingen verwelkomen mij tot bij de Schepper
In Uw handen leg ik mijn geest en leven neer, dan vind ik
blijvend geluk bij de Heer
Onze Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam.
Uw Rijke kome. Uw wil geschiedde op aarde als in de hemel.
Geef ons heden, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij die vergeven aan onze schuldenaren
en leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade.
Amen.
Lieve Jezus ontvang mij in Uw rustige vrede

2. Eenzaamheid
Je bent alleen om te sterven
alleen om naar het Licht te gaan
alleen om opnieuw geboren te worden
zovelen die met je zijn
die van je blijven houden
en je begeleiden tot aan de poorten van de hemel.
Alles lijkt eenzaam, maar toch innig met elkaar verbonden.
en alles lijkt zo ver, maar heel dichtbij
alles lijkt dood maar ook levend
Geen mens geen dier geen lawaai
gevangen in een lichaam
gebroken stof en as
verlaten door de tijd
verlangend naar de bron
je bent alleen om te sterven
3. Memento mei
Memento mei Deus, quia ventus est vita mea. Nec aspiciat me visus hominis.
De profundis clamavi ad te,
Domine, Domine, exaudi vocem meam.
Nec aspiciat me visus hominis.
Bedenk God, mijn leven,
niet meer dan een ademtocht !
Laat mij toch het geluk aanschouwen
en luister naar mijn verlangen.
4. In te speravi
In te speravi Domine:
Tu es Deus meus, in manibus
tuis tempora mea
Ik blijf op u hopen Heer:
Gij zijt mijn God, mijn leven ligt in Uw handen

5. Angst
Wie zal je zijn als je niet meer bent
als je zonder lichaam verder leven zal
als je zonder handen liefde geven kan
en zonder ogen zien
als je zonder stem ook praten kan
en luisteren met je ziel
waar zal je zijn ?
Angst voor je lichaam,
voor de pijn die komen gaat
angst als men voor je bidt
angst voor de laatste keer
angst voor de waarheid
angst voor je vrienden
angst voor het afscheid
angst om te sterven
zoveel vragen, zoveel pijn
elke dag kan de laatste zijn
Je wil nog zoveel zeggen
alles opnieuw en anders, beter
je wil nog zoveel vragen
zoveel doen, zoveel zien
je hebt geen tranen meer
je merkt niet eens de bloemen
je bijt je ziel kapot
je hand is koud
je proeft de schaduw van de dood

6. Absolve
Absolve Domine, animas omnium fidelium
defunctorum ab omni vinculo delictorum.
Et gratia tua illis succurente, mercantur evadere judicium ultionis.
Et lucis aeternae beatitudine perfrui.
Bevrijd mij van alle angst en
laat mij genieten van Uw blijvend Licht.

7. Ave Maria
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Jesu
Sancta Maria, mater Dei
ora pro nobis, dona nobis requiem
Sancta Maria, mater Dei
ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostrae Amen
Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U, gezegend zijt Gij
boven alle vrouwen en gezegend is de
vrucht van Uw lichaam Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons,
arme zondaars nu en in het uur van onze dood.
Amen

8. Verlangen
Kon je maar opnieuw geboorte zijn
en zijn als bruisend water
klaar en heldere taal
de waarheid is je dorst en
eerlijkheid je beker
Kon je maar opnieuw geboorte zijn
en zijn als zuiver graan
Woord als levend brood
de liefde is je honger
en vriendschap je bord
Dan wordt sterven mooi,
een verlangen opnieuw geboren te worden
afscheid nemen van je lichaam
je hebt het nu niet meer nodig om te leven
je bent nu zeker van het onzekere
één geworden met de Liefde
je bent een stukje van de hemel
je hebt het Eeuwig Licht ontmoet
en alles is tijdloos vrede !
rust en vrede in eeuwigheid !
tijdloos vrede, liefde !
Kon je maar opnieuw geboorte zijn,
geven en vergeven
delen en verdelen
met je handen vol nieuwe hoop
elkaar de vrede wensen
Kon je maar opnieuw lichaam zijn
kon je maar opnieuw leven
kon je maar opnieuw geboorte zijn
Amen.

9. Audivi vocem
Audivi vocem de coelo dicentem mihi
Beati mortui qui in Domini moriuntur
Pie Jesu Domine Dona eis requiem
Ik hoorde Uw stem:
Gelukkig zij die in de Heer sterven,
want in Hem vindt men vredige rust.

10. Placebo Domino
Placebo Domino in regione vivorum
Midden tussen alle levenden sta ik,
diep gelukkig in Uw Licht

11. Stilte
Alles is doodstil
bomen staken hun gefluister
en bloemen zwijgen als een graf
Schaduwen verdwijnen
de wolken zijn versteend
de duisternis omhelst je
je voelt de zon niet meer
Gevoelens zwijgen
de kilte maakt je bang
gedachten die bewaren
de stilte die verlangt
Geen ogen die vertellen
of hand die naar je lacht
geen schouder om te troosten
of stem die pijn verzacht
Woorden verdrinken
in de stilte van de nacht
en stemmen verwelken
verdwalen in de tijd
Je wordt stil
ga nu heen in vrede
ga naar het licht en wordt vrede
vaarwel
ga heen in vrede en wordt Liefde.
12. Requiem
Requiem aeternam dona eis Domine
Et lux perpetua luceat eis
Requiescant in pace. Amen
Heer geef eeuwige rust en Licht voor altijd.
Laat ons in Uw vrede binnentreden.

13. De poorten van de hemel
In paradisum deducent te Angeli:
in tuo adventu suscipiant te Martyres,
et perducant in civitatem sanctam Jerusalem
chorus angelorum te suscipiat.
In manus tuas Domine commendo spiritum meum
Requiescant in pace.
Zij die u zijn voorgegaan
heten u welkom in het Huis van de Heer.
In Uw Leven plant ik mijn leven voort !
Amen.

