VOORPAGINA

Als ik je naam
in het zand
had geschreven,
hadden de golven hem
na korte tijd uitgewist.
Als ik je naam
in een boom had gegrift,
was de schors
met de tijd vergaan.
Als ik je naam
in marmer
had gekapt,
was de steen
na veel tijd gebroken.
Maar ik heb je naam
in mijn hart geborgen
en daar wordt hij
voor de eeuwigheid
goed bewaard.

2

Openingslied

Woord van welkom

Ontsteken van de paaskaars
1.
We ontsteken het Licht van Christus,
in het geloof dat dit Licht de duisternis overwint.
We willen opzien naar de Paaskaars,
die nu brandend Licht geeft,
als teken dat Christus na zijn dood waarlijk verrees
en ons leven als een stralend Licht verwarmt
en bij ons blijft en ruimte geeft.
Zoals Christus is verrezen uit de dood,
zo is de geest van ……
eveneens verrezen uit zijn/haar lichaam,
om voor altijd deel te hebben
aan de Geest van Christus.
Zo heeft Hij het ons gezegd en zijn Woord is waar.
2.
Toen onze dierbare overledene gedoopt werd
met de namen …… is er een kaars ontstoken,
opdat hij/zij licht en warmte zou zijn,
een vuur en een vonk onder de mensen.
In het geloof, dat het licht de duisternis overwint
en dat het leven sterker is dan de dood,
zullen wij nu de paaskaars ontsteken,
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die het symbool is van de verrijzenis van Jezus Christus.
Moge dit licht ….. verlichten en voor ons,
die achterblijven, tot teken van hoop zijn,
dat wat van God komt,
ooit weer tot God zal terugkeren.
Naam inschrijven in het ‘Boek der overledenen’
1.
In onze kerk worden de namen van kinderen,
die gedoopt worden, van mensen die trouwen
en van mensen die overlijden in een boek opgeschreven.
De namen van mensen die gestorven zijn,
worden opgeschreven in het “Boek der Overledenen”.
Dit boek ligt hier op het altaar.
Zoals de namen van alle mensen
staan geschreven in de palm van Gods hand,
zo staan in dit boek, de namen van hen,
die in onze geloofsgemeenschap zijn overleden.
….. zal uit naam van ons allen, die hier aanwezig zijn,
de doopnamen, die ….. bij zijn/haar geboorte heeft
ontvangen, samen met zijn/haar familienaam:
………………… in dit “Boek der Overledenen” schrijven.
2.
………
Jouw naam, op handen gedragen.
Jouw naam, met jouw leven verweven.
Jouw naam, in ons geheugen gegrift.
Het is de voornaam, die jouw ouders je hebben gegeven.
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………
Het is de achternaam, die zegt: jij maakt deel uit
van onze familie, jij maakt deel uit van ons leven.
Jouw naam verbindt je aan je ouders, voorouders
en familie.
Het is onze naam, die vertelt wie wij zijn als mens,
als unieke persoonlijkheid.
De naam waarmee we gekend zijn tijdens ons leven
en waarmee we gekend zijn bij God.
De naam die staat geschreven in Gods hand.
Daarom schrijven we nu deze naam
in het ‘Boek der overledenen’.
In het geloof, dat God ook deze mens:
………………………..
liefdevol opneemt in zijn huis van eeuwig licht en vrede.

In memoriam

Lied

Ev. Zeven kaarsen, zeven vlammen, zevenmaal vuur
1.
De eerste vlam is de vlam van de liefde,
die het eerst en de belangrijkste is,
want God is liefde en liefde is God.
De tweede vlam is de vlam van het leven,
het leven hier, het leven straks,
leven voor elkaar, het eeuwig leven.
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De derde vlam is de vlam van het licht,
het licht der wereld, het ware licht,
het licht in de nacht, dat allen verlicht.
De vierde vlam is de vlam van de hoop,
de vlam van verwachting,
de vlam, die wanhoop verdrijft.
De vijfde vlam is de vlam van het geloof,
die ziet en ziet, wat wij niet zien,
die verder ziet dan de dood.
De zesde vlam is de vlam van het woord,
dat samenbrengt en vertroost,
dat spreken en luisteren doet.
De zevende vlam is de vlam van de Geest,
de vlam van liefde en leven, van licht,
van hoop en geloof, die alles in allen wil zijn.
2.
We zijn verdrietig om het heengaan van …….
Ter herinnering aan hem/haar zullen we nu
7 kaarsen aansteken
om momenten uit zijn/haar leven te plaatsen
in het licht van de hoop en het eeuwig Leven.
Rood is de liefde, alle liefde,
die hij/zij deelde met ons,
zijn/haar naasten, zijn/haar familie
en alle mensen om hem/haar heen.
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Oranje is de zon als zij op- of ondergaat.
Oranje staat voor het begin en het einde.
Voor de dagen van zijn/haar leven,
voor alles wat …. heeft gedaan
en voor anderen betekend heeft.
Geel is de zon, midden op de dag,
als zij licht en warmte geeft.
Geel is de warmte, die ….. heeft gegeven,
voor het licht dat hij/zij heeft verspreid.
Groen is het nieuwe leven,
na de schijndood van de winter.
Groen is voor de hoop, dat onze lieve ….
geborgen mag zijn, dat hij/zij nu in een leven mag zijn,
sterker dan de dood.
Groen is ook voor ons die achterblijven,
dat hij/zij mag blijven leven in onze herinneringen.
Blauw is de wolkeloze, stralende hemel.
De dagen, dat alles nog goed was.
Blauw staat ook voor de eeuwigheid,
voor de rust, die geen einde heeft.
De rust, die wij … gunnen.
Paars is voor het afscheid, voor de tijd om los te laten.
(Een moment van stilte)
Wit is het helderste licht.
Licht van de paaskaars
als teken van de verrezen Heer,
op wie wij onze hoop hebben gevestigd
in deze donkere dagen.
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Het Licht waarin …. is opgenomen
en waarin hij/zij op ons wacht.
God van alle mensen,
wees hier aanwezig in woorden van troost
en in daden van menslievendheid.
Wij bidden, dat in deze dagen ons geloof
een licht mag zijn in de duisternis
en dat wij eens, samen met ….,
mogen leven in Uw licht.
Amen.

Gebed
1.
Lector: Nu de avond valt en wij bedroefd zijn,
doet het ons goed samen te zijn om in geloof
afscheid te nemen van ……, die ons dierbaar is.
Bidden we daarom samen tot onze God,
de Heer van leven en dood.
Allen: Heer, toon ons Uw barmhartigheid,
nu wij uit onze diepte tot U roepen.
Lector: Wij bidden tot U, die onze God wilt zijn,
en mens geworden is
en de dood niet heeft geschuwd,
ken ons bij onze naam,
neem ons op in Uw vrede.
Allen: Heer, toon ons Uw barmhartigheid
en ga met ons mee in deze dagen.
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Lector: Spreek tot ons in dit uur
en geef ons Uw Geest van moed en sterkte,
opdat wij elkaar kunnen troosten
en elkaar nabij blijven.
Allen: Heer, toon ons Uw barmhartigheid
en versterk in ons de hoop op Uw toekomst.
Lector: Want dankzij Jezus weten wij, dat er leven is,
voorbij de dood.
Wij vragen U: vergeef hem/haar en ons;
verloochen het werk van Uw handen niet.
Wij kunnen niet geloven,
dat alles wat hij/zij voor ons heeft gedaan
en betekend heeft nu verloren zou zijn en voorbij.
Nee God, wij verenigen ons in het geloof,
waarin hij/zijzelf aan U heeft vastgehouden
in die uren tot aan het einde toe.
Wij geven ons over aan U, onze God,
bij wie alle leven thuis mag zijn
tot in de eeuwen der eeuwen.
Dit vragen wij U, door Jezus, Uw Zoon,
onze Heer. Amen.
2.
Lector: Geraakt door dit sterven,
komen wij hier bij elkaar,
om in verbondenheid
ons vertrouwen in het leven uit te spreken.
Allen: God van leven, wees ons tot steun.
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Lector: Getroffen door de dood,
zoeken we elkaar op
om met onze aanwezigheid uit te drukken,
dat mensen mensen nodig hebben.
Allen: God van leven, wees ons tot steun.
Lector: Geroerd door dit overlijden
denken wij aan Jezus Christus, onze toekomst.
Dat zijn leven ons blijft bezielen
om licht te zien in deze donkere dagen.
Allen: God van leven, wees ons tot steun.
3.
Goede God,
nu ons hart vol pijn is, komen wij bij U, God van leven.
Als geen ander hebt U weet van ons verdriet.
Daarom durven wij onze zorgen
hier ook uit te spreken en bij U neer te leggen.
Help ons, zo bidden wij U, dit verlies te dragen;
geef ons weer moed om het leven aan te kunnen.
Schenk ons de geest van Uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer,
die tot in eeuwigheid leeft bij U. Amen.

Eerste lezing
1. Eeuwig leven voor jou
Ze zeggen dat je gestorven bent en dat is ook zo.
Je handen hebben de onze en de dingen om je heen
losgelaten.
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Je kijkt niet meer door het raam naar het weer van
vandaag.
Je luistert niet langer als er ergens een deur opengaat
en je zegt niet meer: Kom binnen.
Je zegt de woorden niet meer, die je vroeger zei.
Het is stil geworden om je heen.
Maar toch horen wij je nog spreken en zien wij
met gesloten ogen wat je deed,
toen je nog gaande en staande bij ons was.
Nee, je zou pas echt dood zijn als wij je konden vergeten
en als je, weggewist uit ons geheugen, ons niet meer
bij zou staan met raad en daad van toen.
Dat doe je dus nog als we over jou verhalen vertellen:
hoe je het leven zag en de mensen
en wat je zou doen als je voor de vragen stond,
waar wij voor komen te staan.
Nee, alles is nog niet voorbij.
Je leeft nog in onze verhalen over jou.
Onze handen kunnen je niet meer vasthouden,
maar wel onze woorden en de ogen van ons hart.
En daar zul je leven tot eens alles is volbracht,
in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Want als je van iemand houdt,
dan laat je die mens eeuwig leven.
2. ‘De hemeltuin binnen’
In zijn/haar dromen zag hij/zij het, een bijzondere tuin,
ergens in het Oosten.
Hoge bomen waakten dag en nacht.

11

Hun bladeren zorgden voor schaduw
en de vogels vonden er onderdak.
Overal stonden bloemen.
Nooit had hij/zij zoveel kleuren gezien.
De rozen geurden en verderop de jasmijn.
‘Hoe komt het toch,’ dacht hij/zij,
‘dat ik dit nooit eerder heb gezien,
dat mijn ogen gesloten bleven
voor zoveel schoonheid?’
Vanuit de verte werd geroepen.
Er wenkte iemand. Hij/zij kon niet zien wie.
Dan voelde hij/zij hoe hijzij, zacht en teder,
er naar toe getrokken werd.
Hij/zij verweerde zich niet.
Waarom zou hij/zij?
Het was hier zo mooi, zo licht, zo vredig.
‘Welkom in de Hemeltuin,’
stond er op de poort van passiebloemen.
En juist op dat moment,
dat hij/zij die passeerde,
hoorde hij/zij een vertrouwde stem:
‘Hier mag je rusten, welkom Thuis!’
3. De rode roos
Het begon klein en eenvoudig, maar het groeide,
die kleine rode roos. Degenen aan wie de zorg voor
deze roos was opgedragen, hebben deze nieuwe scheut
omgeven met toewijding en liefde,
tot deze roos zelf sterk genoeg was.
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Soms kwam de Heer van de tuin kijken naar het werk van
zijn bemoeienis en Hij ging met zorg te werk; Hij gaf ze
water en mest en sommige bloemen, die extra zorg nodig
hadden, plukte Hij zelf. De mooie rode roos kwam verder
tot bloei en werd een juweel. De roos had oog voor
andere soortgenoten en overwoekerde ze niet en
verdrong de andere planten niet. Op een gegeven
ogenblik raakten zijn doornen verstrikt in die van een
andere roos, een witte. Uit hun samen bloeien ontstonden
nieuwe scheuten, die ze met liefde omringden. Dit kleine
rozenbed stond gewend naar de zon en zorgde voor geur
en pracht in de tuin van de Heer.
De Heer zag en was tevreden.
Maar na verloop van jaren nam de kleur van de roos af.
Ze verloor aan kracht. De Heer zette zijn beste tuinlieden
in en de roos leefde op. De witte en de kleine rozen
beschutten de rode roos. Zo kreeg de rode roos weer
geur en fleur. En toch verwelkte de rode roos beetje bij
beetje. Het water en de kunstmest hielpen nog weinig
meer.
Toen is vier dagen geleden de Heer van de tuin weer
gekomen. Heel stil heeft Hij in de morgen de roos
geplukt, vlug en zonder pijn te doen. De andere rozen
waren bedroefd en zeiden: “Och Heer waarom?” En de
Heer zei: “Het is goed zo, Ik heb zelf de zorg voor deze
mooie roos ter hand genomen. Ik zal er zelf voor zorgen.”
4. Een sterke vrouw is een zege
Dag en nacht waakt ze, haar handen kennen geen rust.
Haar ogen gaan rond en zien wat gezien moet worden.
Haar oren zijn gespitst en horen wat gehoord moet
worden en ook wat niet gezegd wordt, wordt verstaan.
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Haar geest is wijs, is niet afhankelijk.
En toch weet zij zich te schikken, alles naar zijn tijd.
Zorgen is de mantel, waarmee ze gekleed gaat.
Nooit is ze te moe om er te zijn voor wie haar nodig
hebben.
Een sterke vrouw, is een zege voor die haar vinden;
een sterke vrouw, gezegend zij, die haar mogen kennen;
een sterke vrouw, wie zal haar doorgronden?
De levende God, haar schepper, uit wie ze geboren is.
5. Ga maar en laat maar los
Ga maar en laat los.
Je leven hier op aarde is voltooid.
Je hebt geleerd wat je hier leren mocht,
je hebt gegeven wat je van binnenuit te geven had.
Nu mag je in vrede het nieuwe leven binnengaan.
Ga maar en laat los.
Je hebt geleden en gestreden, gegeven en ontvangen.
Je hebt liefgehad en losgelaten,
je hebt de vreugde gekend en het verdriet.
Door dat alles werd jij de mens, die je geworden bent.
Ga maar en laat los.
Je hebt een stille winst behaald,
op wat je hier op aarde te doorleven kreeg.
Je bent gegroeid door stormen heen.
Je bent gerijpt en wij, wij lazen de wijsheid,
die in jou rijpen mocht, aan je ogen en woorden af.
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Ga maar en laat los.
Je hebt hier niet voor niets geleefd.
Daarom zul je nu het Licht van de vrede zelf mogen
aanschouwen.
Je zult herschapen worden door de liefde zelf,
je zult je eindelijk thuis, geborgen weten.
Ga maar en laat los.

Tussenzang en collecte

Evangelie.
1. In mijn huis is plaats voor velen
Uit het H. Evangelie volgens Johannes
"Laat uw hart niet verontrust worden.
U gelooft in God, geloof ook in Mij.
In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.
Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd,
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.
En als Ik ben heengegaan
en een plaats voor u heb bereid,
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,
opdat ook u zult zijn, waar Ik ben.
U weet waar Ik heenga
en ook de weg daarheen is u bekend."
Tomas zei tot Hem:
"Heer, wij weten niet waar Gij heengaat:
hoe moeten wij dan de weg kennen?"
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Jezus antwoordde Hem:
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij!"
Woord van de Heer …
Allen: Wij danken God.
2. Emmausgangers
Uit het H. Evangelie volgens Lucas
Twee vrienden van Jezus waren op weg van Jeruzalem
naar Emmaus. Hun illusie was de bodem in geslagen.
Jezus’ dood had hen ontmoedigd.
Somber, moedeloos en zonder zin liepen zij verder,
onder het leven gebukt.
Toen kwam er plotseling een vreemdeling bij hen lopen.
Die zei: “Wat treuren jullie toch? Is er dan geen hoop
meer?”
Eén van de vrienden antwoordde toen: “Weet je dan niet
dat de dood het einde van alles is?
De man op wie wij hadden gebouwd is gestorven.”
“Domme kortzichtige mensen”, zei de vreemdeling.
“Straalt er dan geen enkel lichtje in deze nacht?
Zie je dan niet dat dit einde een nieuw begin is?”
In het dorp aangekomen, ging de vreemdeling
met de twee een huis binnen, want het was al zo donker.
Daar brak hij het brood met hen. En bij het breken
van het brood herkenden zij hem.
Hun gestorven vriend, een weg naar het leven,
een waarheid, Jezus van Nazareth.
Woord van de Heer …
Allen: Wij danken God.
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3. Heb elkander lief
Uit het H. Evangelie volgens Johannes
Op de avond voor zijn dood, zei Jezus tot zijn vrienden:
‘Dit is mijn grootste wens: dat jullie elkaar liefhebben
met de liefde die ik jullie heb gegeven.
De grootste liefde die iemand aan zijn vrienden kan laten
zien, is wanneer hij zijn leven voor hen over heeft.
Jullie zijn mijn vrienden, maar dan vraag ik je ook
dat proberen te doen wat ik jullie heb voorgeleefd.
Voor mij zijn jullie geen knechten, want een knecht
weet niet wat zijn meester doet.
Jullie zijn mijn vrienden, omdat ik jullie alles heb verteld
wat ik van mijn Vader heb meegekregen.
Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie
uitgekozen en ik vraag jullie op weg te gaan
en vruchten te dragen die blijvend zijn.
Ik stuur jullie het leven in met de boodschap:
‘Heb elkaar lief’.
Woord van de Heer …
Allen: Wij danken God.
4. De graankorrel
Uit het H. evangelie volgens Johannes
En Jezus gaf zijn leerlingen ten antwoord: “Het uur is
gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
Waarachtig, Ik verzeker jullie, als een graankorrel
niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar.
Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij
rijke vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt,
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verliest het, maar wie zijn leven prijs geeft in deze wereld,
zal het behouden voor het eeuwige leven.
Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen en waar Ik ben,
daar zal ook mijn dienaar zijn.
Wie Mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader.”
Woord van de Heer …
Allen: Wij danken God.
5. Ik zal u een plaats bereiden
Uit het H. evangelie volgens Johannes
Het Paasfeest was op handen.
Jezus die wist dat zijn uur gekomen was
om uit de wereld over te gaan naar zijn Vader,
gaf de zijnen een bewijs van zijn liefde
tot het uiterste toe.
Na het vertrek van Judas, zei Jezus:
‘Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden.
En als ik een plaats voor jullie heb bereid,
kom ik terug om u op te nemen bij mij,
opdat ook gij zult zijn waar ik ben.
Dan zult gij mij zien,
want ik leef en ook gij zult leven.
Op die dag zult gij weten,
dat ik in mijn Vader ben
en gij in mij en ik in u!’
Woord van de Heer …
Allen: Wij danken God.
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Geloofsbelijdenis (staande bidden)
1.
Ik geloof in God de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde
en in Jezus Christus,
zijn enige Zoon onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal hij komen oordelen,
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
Amen.
2.
Ik geloof in God onze Vader,
die heel dicht bij ons is in het leven van alledag
en die met ons meevoelt en meedraagt,
wat wij meedragen aan vreugde, verdriet en somberheid.
Ik geloof in Jezus, zijn Zoon,
die ons heeft aangemoedigd
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om gedurende onze levenstocht
vooral te vertrouwen op elkaar
en op de liefde van zijn Vader.
Ik geloof in de Heilige Geest,
die ons kracht geeft om te overleven,
op voorwaarde dat we ons vasthouden aan elkaar,
aan de Vader in de hemel
en aan zijn Zoon Jezus.
Amen.
In dit geloof bidden wij nu een Onze Vader en een
Wees Gegroet voor de overledene.
Onze Vader
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 leid ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Wees Gegroet
Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
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Heilige Maria,
moeder van God.
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
Lector: Heer, geef hem/haar de eeuwige rust.
Allen: En het eeuwige licht verlichte hem/haar.
Lector: Dat hij/zij mag leven in vrede
Allen: Amen.

Voorbeden
Mogen de gebeden, die we hier uitspreken,
tot U opstijgen, als de geur van deze wierook.
1.

Heer, onze God,
wij danken U voor al die jaren,
dat wij …. in ons midden mochten hebben.
Wij danken U voor alle goede dingen,
die hij/zij ons allen voorgedaan en geleerd heeft;
voor alle zorg en aandacht voor ons allemaal.
Wij danken U, dat hij/zij een mens is geworden
om veel van te houden.
Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Heer onze God,
Wij bidden u voor allen,
die ….. zo moeilijk missen kunnen.
Geef hen de kracht en de moed
om met hulp en steun van ons allemaal
toch weer verder te gaan met hun leven.
Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Heer onze God,
wij bidden voor al onze overledenen,
in het bijzonder voor …………
Wij bidden voor al onze dierbaren,
die we hebben moeten afstaan aan de dood.
Wij vragen U, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Heer onze God,
wij bidden U voor de doktoren en verpleegkundigen,
die de zieken bijstaan en helpen.
Wij bidden U voor al diegenen,
die mensen bijstaan, als ze het moeilijk hebben.
Geef hen allen de tijd en het geduld
hun werk op een goede en zorgzame wijze te doen.
Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Heer onze God,
wij danken U voor al het goede,
dat …….. ons gegeven heeft.
Neem hem/haar op bij U,
zodat hij/zij nu in vrede kan rusten.
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Laat de mensen die achterblijven niet in de steek
en help hen dit grote verdriet te verwerken.
Dit vragen wij U, door Christus, Uw Zoon, onze Heer,
Amen
2.
Wij danken U, God, voor ….,
die ons dierbaar was en nu van ons is heen gegaan.
Wij danken U voor alle vriendschap, die van hem/haar
is uitgegaan en voor de vrede die hij/zij heeft gebracht.
Wij danken U, omdat hij /zij een mens geworden is
om van te houden.
Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Wij bidden U, dat er niets van dit mensenleven
verloren zal gaan; dat wat hij/zij geleefd
en gedaan heeft ten goede mag komen
aan de mensen, die na hem/haar komen;
en dat hij/zij in alles waarin hij/zij groot is geweest
tot ons mag blijven spreken, juist nu hij/zij gestorven is.
Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Wij bidden voor hen die nu alleen achterblijven,
voor wie …. een stuk van hun leven was.
Dat ze in deze moeilijke ogenblikken niet gaan twijfelen.
Dat ze door dit afscheid hun vertrouwen in U niet
verliezen. Maar dat er telkens mensen om hen heen
zullen zijn, die hun tot steun en toeverlaat zullen zijn
om in geloof en vertrouwen verder te leven.
Laat ons bidden:
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Wij bidden voor al degenen,
van wie wij al eerder afscheid hebben moeten nemen.
Dat zij nu voor altijd mogen delen in de heerlijkheid
bij God en samen met … voor altijd gelukkig mogen zijn.
Laat ons bidden….
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Genadige en barmhartige God.
U ziet ons hier bijeen in ons verdriet
rond het sterven van …...
Hij/zij was één van ons, wij zullen hem/haar missen.
Geef ons de kracht samen verder te gaan
op de weg van het leven,
in het spoor van hem/haar,
die wij uit handen moeten geven.
Dan alleen zal hij/zij onder ons voortleven,
zoals hij/zij nu leeft bij U.
Nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Lied

Tekst of gedicht

Slotgebed
1.
Lector: Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond
en de dag is reeds gedaald.
Allen: Blijf bij ons en bij alle mensen.

24

Lector: Blijf bij ons op deze avond van deze dag,
op de avond van het leven,
op de avond van de wereld.
Allen: Blijf bij ons, met Uw genade en goedheid,
met Uw woord, Uw troost en Uw zegen.
Lector: Blijf bij ons, Heer,
wanneer de angst ons overvalt
en twijfel ons radeloos maakt.
Allen: Blijf bij ons in deze nacht, in dit uur,
waarin alle toekomst lijkt verdwenen.
Blijf bij ons vandaag en alle dagen
tot in het uur van onze dood.
Lector: Blijf bij ……, die nu gestorven is,
geef hem/haar de eeuwige rust
Allen: en het eeuwige licht verlichte hem/haar.
Lector: Dat hij/zij mag leven in vrede.
Allen: Amen.
2.
Goede God,
het valt ons zwaar afscheid te moeten nemen van ….
Maar de liefde, die tussen U en ons voelbaar is
als een warme band,
helpt ons de nacht te doorstaan.
Mogen we moed en kracht putten uit dit samenzijn,
wetend dat we niet alleen zijn,
dat God bij ons is,
ook in alle mensen om ons heen.
Vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.
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Slotlied

Mededelingen

Afsluiting en zegenwens
Wij hebben ons in deze Avondwake verbonden gevoeld
met …… en met allen die hem/haar dierbaar waren.
Het was goed om de gang van morgen
op deze manier voor te bereiden,
er naar toe te leven,
woorden te horen, waarin het Licht doorbreekt.
We waren verbonden met de God van leven en dood,
van tijd en eeuwigheid.
Laten we dan nu heengaan in vrede,
want ….,die we morgen uit handen geven,
leggen we dan in de handen van de levende God.
De Heer schenke ons daartoe Zijn kracht en zegen
en geleide ons tot het eeuwig leven.
In de Naam van de Vader en de Zoon en
de Heilige Geest. Amen.
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