
 Lied bij binnenkomst

Begroeting en woord van welkom

V. In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
A. Amen.
V. Genade zij u en de vrede van God, onze Vader,

en van de Heer Jezus Christus.
A. Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen. 

Toen N. gedoopt werd, is er een kaars ontstoken, opdat hij / zij 
licht en warmte zou zijn, een vuur, een vonk onder de mensen. 
Vandaag ontsteken wij opnieuw dit vuur, om wie hij / zij geweest
is en altijd blijven zal. Het vuur van de paaskaars is het vuur van 
eeuwig leven, van Christus´ liefde die sterker is dan de dood.

Ontsteken kaarsen rond de baar

Met dat vuur van eeuwig leven willen we hem / haar nu 
omgeven, omdat wij geloven dat het leven sterker is 
dan de dood, zoals ook het licht sterker is dan het donker.

Gedicht/gedachte/In Memoriam
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Gebed

1.
God, verslagen en vol van verdriet richten wij ons tot U.                 
Wees hier aanwezig nu wij zoeken naar warmte voor onze kou, 
schouders om op te leunen, een hand die ons streelt. Wij zoeken 
naar U die zo ver weg lijkt. Wil ons bij de hand nemen;                   
neem N. bij de hand want wij moeten hem / haar loslaten.            
Dat vragen wij U omwille van Jezus,
Hij die ons nabij is, uw Zoon en onze Heer.

2.
Goede en betrouwbare God, uit wie ons bestaan voortkomt en 
tot wie allen terugkeren, uw liefde omspant verleden en 
toekomst, U draagt ieder mens aan uw hart. Daarom vertrouwen
wij U toe: het leven en de dood van deze mens. Moge zijn / haar 
geestkracht in ons doorwerken en moge zijn / haar naam met 
eerbied genoemd worden, N. die naam, voorgoed opgetekend in 
het boek des levens en geschreven in de palm van uw hand. Door
Christus, onze Heer.

3.
God van mensen onderweg. Dagen van vriendschap en 
verbondenheid, we mogen er dankbaar op terugzien, nu wij één 
van ons voorgoed aan uw menslievendheid toevertrouwen.          
Laat die verbondenheid voortduren: dat N. voortleeft in onze 
dankbare herinnering en dat wij, door U bezield, onze weg 
vervolgen tot waar hij / zij in vrede zal zijn voltooid. Houd ons, 
die nog onderweg zijn, in zijn spoor gaande tot waar Gij alles        
in allen zult zijn.
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4.
God, Bron van alle leven. Trooster als wij verdriet hebben.         
Uit de diepten roepen wij tot U: wees bij ons God, want ons 
geloof lijkt niets waard, door de dood die niet te begrijpen is. 
Wees bij ons en geef ons de kracht om iets van dankbaarheid       
te ervaren om wat het leven van N. voor ons betekend heeft. 
Wees bij ons in licht en donker, in leven en dood, vandaag             
en altijd.

DIENST VAN HET WOORD

Eerste Lezing (bij voorkeur uit de Heilige Schrift)

1.
Uit het tweede boek van de Makkabeeën (7, 22-23.27-29)

"Ik weet dat de dood wacht. Ik weet niet hoe jullie in mijn schoot
gevormd zijn; niet ik heb jullie de levensadem geschonken, niet 
ik heb waaruit ieder van jullie bestaat tot een harmonisch geheel
geordend, maar de Schepper van de wereld. Hij doet de mens 
zijn, zoals Hij van alles de oorsprong is. Heb medelijden met mij. 
Ik heb jullie negen maanden in mijn schoot gedragen, jullie drie 
jaren gevoed en gekoesterd, jullie grootgebracht tot wat jullie nu
zijn. Ik smeek jullie, mijn kinderen, beschouw de hemel en de 
aarde met al wat ze bevatten, bedenk steeds, dat God dit alles 
uit het niets gemaakt heeft. Wees niet bang, voor geen kwaad of 
geweld, en zelfs niet voor de dood: dan zal ik jullie allen eens 
terugzien op de dag dat God zich over ons ontfermt."

Woord van de Heer – Wij danken God
2.
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Psalm 15 (vrije vertaling)

Leven zoals je bedoeld bent, onverstoorbaar de aangewezen weg
gaan. Niemand beledigen, niemand misbruiken, niemand laten 
vallen. Gewoon beantwoorden aan de verwachting, mens zijn 
voor de mensen. Eén die goed doet, één die betrouwbaar is, 
reisgenoot, onderdak – op je mooist ben je dan, op je sterkst, 
mens, onwankelbaar mens. Jij, jij mag thuis zijn bij de Verhevene,
heel gelukkig is Hij met jou.

Woord van de Heer – Wij danken God

3.
Psalm 23 

De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij brengt mij 
naar groene weiden, laat me rusten aan het water. Hij geeft mij 
kracht, en leidt me langs veilige paden. zoals Hij beloofd heeft. Al
ga ik door een diepdonker dal, ik hoef geen gevaar te duchten, 
want U, Heer, bent bij me, uw staf en uw stok beschermen mij.
Heer, U nodigt mij uit aan uw tafel, mijn tegenstanders moeten 
het aanzien; U zalft mijn hoofd met balsem, U vult mijn beker tot
de rand. Uw goedheid, uw liefde ervaar ik, mijn leven lang, in uw 
huis mag ik wonen, tot in lengte van dagen.

Woord van de Heer – Wij danken God

4.
Psalm 139

Heer, U doorgrondt mij en kent mij, U kent mijn zitten en mijn 
opstaan, al van verre doorziet U mijn gedachten. Van mijn gaan 
en komen kent U de maat, U bent vertrouwd met al mijn gangen.
Geen woord komt over mijn tong of U kent het Heer, U kent het 
volkomen. Van voor tot achter omvat U mij, U hebt uw hand op 
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mij gelegd. Uw kennen is mij wondervreemd, te hoog om er bij 
te kunnen. Waarheen moet ik om uw geest te ontgaan? 
Waarheen om uw oog te ontvluchten? Stijg ik op naar de hemel: 
U bent daar; lig ik in het dodenrijk: U bent daar. Neem ik de 
vleugels van de zon in de morgen en laat ik mij neer aan de 
overkant van de zee, dan zou ook daar uw hand mij leiden, uw 
rechterhand mij vasthouden. Want wat er in mij is hebt Gij 
geschapen, mij samengevlochten in de schoot van mijn moeder. 
Dank U voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben, voor het 
wonder van uw werken; hoe ga ik U ter harte. Mijn gebeente had
voor U geen geheimen, toen ik in het verborgen werd gemaakt, 
werd samengeweven in de diepten van de aarde. Ik was 
vormloos, maar uw oog zag mij; al mijn dagen stonden in uw 
boekrol gegrift, gevormd en wel, maar nog niet één was 
begonnen. O God, uw gedachten zijn voor mij te groots. Ik kom 
er niet uit en blijf met U bezig.

Woord van de Heer – Wij danken God

5.
Uit het boek Prediker (3, 1 –16)

Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. 
Er is een tijd om te baren en en tijd om te sterven, een tijd om te 
planten en een tijd om wat geplant is te oogsten. Een tijd om te 
doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en 
een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om 
te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 
Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te 
verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om van 
omhelzen af te zien.
Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te 
bewaren en een tijd om weg te doen. Een tijd om stuk te 
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scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te spreken en 
een tijd om te zwijgen. Een tijd om lief te hebben en een tijd om 
te haten, een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Wat heeft 
iemand dan aan al zijn zwoegen en werken? Ik overzag de 
bezigheden die God de mensen heeft opgelegd om er zich mee 
af te tobben. Alles wat Hij doet is goed op zijn tijd; ook heeft Hij 
de mens besef van duur gegeven, maar toch blijft Gods werk 
voor hem van het begin tot het einde ondoorgrondelijk. Daarom 
lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er 
goed van te nemen. Als hij kan eten en drinken en genieten van 
wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave 
van God. Ik kwam tot het inzicht dat alles wat God doet voor 
altijd blijft: er valt niets aan toe te voegen en niets gaat eraf. God
maakt dat de mensen ontzag voor Hem hebben. Wat is, was 
tevoren al; wat zijn zal, is vroeger al geweest. God haalt wat 
voorbij is steeds weer terug.

Woord van de Heer – Wij danken God

6.
Uit de wijsheid van Jezus Sirach (17, 1-10)

De Heer heeft de mens uit de aarde geschapen en heeft hem 
weer tot haar doen terugkeren. Hij schonk hun een aantal dagen 
en een bestemde tijd en gaf hun de macht over de dingen op de 
aarde. Hij heeft hen bekleed met een kracht als de zijne en hen 
gemaakt naar Zijn beeld. In al wat leeft, heeft Hij de vrees voor 
de mens gelegd en hem tot Heer gemaakt over dieren en vogels. 
Hij heeft hun tong gevormd en hun ogen en hun oren.                   
En hun een hart gegeven om te denken. Hij heeft hen vervuld 
met onderscheidingsvermogen. Hij toonde hun het goed en het 
kwaad. Hij heeft Zijn oog in hun hart geplant, om hun te laten 
zien hoe groot Zijn werken zijn, zodat zij van de grootheid            
van Zijn werken gewagen en Zijn heilige naam prijzen.
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Woord van de Heer – Wij danken God

Lied

Evangelie lezing

1.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Mattheüs (11, 25-30)

In die tijd sprak Jezus: Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en 
verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja Vader,
zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen 
gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand 
kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil 
openbaren. Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten 
gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk 
op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig
van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is 
zacht en mijn last is licht.

Woord van de Heer – Wij danken God
2.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Mattheus (25, 31-40) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wanneer de Mensenzoon 
komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal 
Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen vóór 
Hem bijeen gebracht worden en Hij zal ze in twee groepen 
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scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen 
en bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, 
maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de Koning tot die aan zijn 
rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader en 
ontvangt het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der 
wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik 
had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling 
en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. 
Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij 
hebt Mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen Hem 
antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig 
gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven?
En wanneer zag wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, 
of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen wij U ziek of in
de gevangenis en zijn U komen bezoeken? De Koning zal hun ten 
antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor 
één dezer geringsten van mijn broeders en zusters, dat hebt gij 
voor Mij gedaan.

Woord van de Heer – Wij danken God
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3.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas (23 – 24)

Het was omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de 
streek tot aan het negende uur toe doordat de zon geen licht 
meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 
Toen riep Jezus met luide stem: Vader, in uw handen beveel Ik 
mijn geest. Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. Nu was er 
een zekere Jozef, lid van de Hoge Raad, een welmenend en 
rechtschapen man. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het 
lichaam van Jezus. Na het van het kruis genomen te hebben 
wikkelde hij het in een lijkwade. Vervolgens legde hij Hem in een 
graf dat in steen was uitgehouwen en waarin nog nooit iemand 
was neergelegd.  (Op de eerste dag van de week echter gingen 
de vrouwen zeer vroeg in de morgen naar het graf met de 
welriekende kruiden die zij klaargemaakt hadden. Zij vonden de 
steen weggerold van het graf, gingen er binnen maar vonden er 
het lichaam van de Heer Jezus niet. Terwijl zij niet wisten wat 
daarvan te denken, stonden er plotseling twee mannen voor hen
in een stralend wit kleed. Toen zij van schrik bevangen, het hoofd
naar de grond bogen, vroegen de mannen haar: Waarom zoekt 
ge de Levende bij de doden ? Hij is niet hier, Hij is verrezen.)

Woord van de Heer – Wij danken God

4.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas (24, 13-35)

Op de eerste dag van de week waren er twee leerlingen op weg 
naar een dorp dat Emmaüs heette en dat zestig stadiën van 
Jeruzalem lag. Zij spraken met elkaar over alles wat was 
voorgevallen. 
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Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, 
kwam Jezus zelf op hen toe en Hij liep met hen mee. Maar hun 
ogen werden verhinderd Hem te herkennen. Hij vroeg hen: Wat 
is dat voor een gesprek dat Gij onderweg met elkaar voert? Met 
een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van hen die Kleopas 
heette, nam het woord en sprak tot Hem: Zijt Gij dan de enige 
vreemdeling in Jeruzalem dat Gij niet weet wat daar deze dagen 
gebeurd is? Hij vroeg hen: Wat dan ? Ze antwoordden Hem: Dat 
met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in 
daad en woord, in het oog van God en van heel het volk; hoe 
onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben 
overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen en hoe zij 
Hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in de hoop 
dat Hij degene zou zijn die Israel ging verlossen ! Maar met dit al 
is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel 
hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war 
gebracht; ze waren in de vroegte naar het graf geweest maar 
hadden zijn lichaam niet gevonden en ze kwamen zeggen dat ze 
ook nog een verschijning van engelen hadden gehad, die 
verklaarden dat Hij weer leefde. Daarop zijn enkelen van de 
onzen naar het graf gegaan en zij bevonden het zoals de 
vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen ze niet. Nu sprak Hij 
tot hen: O, onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof
aan alles wat de profeten gezegd hebben ! Moest de Messias dat
alles niet lijden om zijn glorie binnen te gaan ? Beginnend met 
Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de Schriften
op Hem betrekking had. Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen
gingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij
Hem aan: Blijf bij ons Heer, want het wordt al avond en de dag 
loopt ten einde. Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. 
Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood, sprak de zegen uit, 
brak het en reikte het hun toe. 
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Nu gingen hun de ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij 
verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: Brandde ons
hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de 
Schriften ontsloot? Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar 
Jeruzalem terug. Daar vonden ze de elf met de mensen van hun 
groep bijeen. Dezen verklaarden: De Heer is werkelijk verrezen, 
Hij is aan Simon verschenen. En zij van hun kant vertelden wat er
onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan 
het breken
van het brood.

Woord van de Heer – Wij danken God

5.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes (14, 1-6)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Laat uw hart niet 
verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft 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 gij zult 
zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heen ga en ook de weg 
daarheen is u bekend. Thomas zei tot Hem; Heer, wij weten niet 
waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus 
antwoordde hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.

Woord van de Heer – Wij danken God.
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6.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes (17, 24-26)

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Vader, Ik wil dat
zij die Gij Mij gegeven hebt, met Mij mogen zijn waar Ik ben, 
opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij 
gegeven hebt daar Gij Mij hebt liefgehad voor de grondvesting 
van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet 
erkend, Ik heb U erkend, en dezen hier hebben erkend dat Gij 
Mij gezonden hebt. Uw Naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal 
dit blijven doen opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad, 
in hen moge zijn en Ik in hen.

Woord van de Heer – Wij danken God

Overweging

Eventueel muzikaal intermezzo

Lied

Collecte
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Voorbede

V. Laten we ons hart richten tot God en Hem voorleggen wat 
ons bezighoudt in dit uur.

1.
Wij bidden voor N., weggevallen uit ons midden, maar 
opgevangen door God, zo geloven wij. Dat Hij hem / haar 
koestert in zijn hand, dat Hij hem / haar aan zijn hart drukt en 
bewaart in eeuwige vrede. 
Laat ons bidden….
Wij bidden voor onszelf, die geraakt zijn door het sterven van N. 
Die opgeschrikt zijn uit de dingen van alledag en ons hier 
verzameld hebben in dit uur. Dat wij, die nog mogen leven, de 
kracht vinden het leven mooi te maken voor anderen en voor 
onszelf. 
Laat ons bidden….

Wij bidden voor N., die Gij hebt uitgekozen tot een leven in 
dienst van anderen en hem / haar daartoe gaven hebt 
geschonken. In alle eenvoud heeft hij / zij zijn / haar taak vervuld
totdat het niet meer ging. Wij danken U voor hem / haar, voor 
het leven en voor alles wat hij / zij voor ons allen heeft betekend.
Laat ons bidden….

Wij bidden voor onze overleden familieleden. Dat N. nu een 
plaats mag krijgen bij God, tussen alle dierbaren die hem / haar 
zijn voorgegaan. 
Laat ons bidden….
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2.
Wij bidden tot God, die ons opricht uit de dood. Voor N., die 
volop in het leven stond, hechtte aan mensen, verknocht was 
aan de aarde en al wat daarop groeit. Wij hebben deze goede 
mens moeten loslaten, maar wij bidden dat God hem / haar niet 
zal loslaten, niet zal laten vallen en zijn / haar leven zal bewaren 
door de dood heen. 
Laat ons bidden….

Wij bidden voor onszelf, die achterblijven, die met hem / haar 
werkten en leefden, in dezelfde buurt woonden. Wees licht in 
onze duisternis en troost in onze droefheid. Wees ons voelbaar 
nabij als een mens en laat ons mensen vinden die ons nabij zijn. 
Laat ons bidden….

Wij bidden voor hen die na ons komen, die dit land, deze wereld 
van ons zullen erven. Dat het werk van onze handen, onze 
toewijding en liefde, bij hen bewaard zal blijven en dat God zich 
over hen mag ontfermen. 
Laat ons bidden….

Wij bidden voor hen die ons zijn voorgegaan naar het eeuwig 
leven. Dat N. daar nu met hen mag zijn in het land van licht en 
vrede. 
Laat ons bidden….

3.
Voor N., levenslustig en vitaal als hij /zij was. Dat hij / zij nu 
verder mag leven op een plaats waar wij alleen maar van kunnen
dromen. Dat hij / zij rust mag vinden en gelukkig mag zijn.             
Dat hij / zij vanaf die plaats ons in het oog zal houden en als een 
engel terzijde zal staan. 
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Laat ons bidden….

Voor alle mensen voor wie N. een stuk van hun leven was 
(namen). Mogen hun verdriet en hun tranen niet verloren gaan, 
maar mogen zij voor elkaar een steun zijn. Dat zij het leven van 
N. in hun hart bewaren en blijven vertrouwen op de toekomst. 
Laat ons bidden….

Voor alle (jonge) mensen die rondom N. staan en die nu 
verbijsterd en verslagen zijn door zijn / haar dood. Dat ze mogen 
blijven geloven in de kracht van het leven en erop vertrouwen 
dat het leven sterker is dan de dood. 
Laat ons bidden….

Voor allen die gestorven zijn: familie en vrienden van N. en allen 
van wie wij ons de namen herinneren. Dat God hun namen 
gedenkt en dat ze niet wegvallen uit zijn en onze aandacht. 
Laat ons bidden….

V. Goede God, Vader van leven en dood. Vandaag zijn we 
bedroefd samengekomen, omdat wij afscheid moeten nemen 
van N. Hij / zij was één van ons, deel van ons leven. 
Zie naar ons om, nu wij samenkomen om ons verdriet te delen 
en troost te zoeken bij elkaar.  Zie om naar N, die we aan uw 
barmhartigheid toevertrouwen, nu onze handen hem / haar 
moeten loslaten.  Wij vertrouwen op uw goedheid.
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Onze Vader/wees gegroet

V. Laat ons het Onze Vader en het Weesgegroet bidden.

A. 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. Amen.

A. 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.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

V. Heer, geef hem/haar de eeuwige rust

A. en het eeuwige licht verlichte hem/haar.

V. Dat hij/zij moge rusten in vrede.

A. Amen.

Lied 
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SLOTRITEN

Inschrijven van de naam van de overledene

In de Kerk bestaat het gebruik dat degenen die gedoopt worden, 
degenen die trouwen en degenen die overlijden in een boek 
worden opgeschreven. De gestorvenen worden bijgeschreven in 
het boek van de overledenen. Hier ligt dit boek. Zoals de namen 
van alle mensen staan geschreven in de palm van Gods hand, zo 
staan in dit boek de namen van hen, die hier in deze parochie 
zijn overleden. 
.............. zal uit naam van allen die hier aanwezig zijn de doop-
namen die .............. bij zijn/haar geboorte van zijn/haar ouders 
heeft ontvangen: ......  in het boek van de overledenen schrijven.

Wegbrengen van gedachteniskruisje

Gedachte/gedicht

Gebed

Wij bidden een ogenblik voor ons die hier bijeen zijn 
en midden in het leven staan met onze vragen en verdriet; 
vol hoop, maar ook met twijfel.  
Kan het waar zijn dat leven uit dood ontstaat,
licht uit duisternis, dat verdriet geen wanhoop wordt?
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Dat wij – in het zicht van de dood – elkaar mogen vasthouden
en zoekend, tastend, twijfelend en vermoedend uitspreken
dat Hij die ons het leven gaf, ons zal blijven dragen,
ons niet zal laten vallen in het niets, maar ons zal vergezellen 
door alle dood heen. 
Amen.

Laatste rituelen ten afscheid

1.
Heer onze God, U ziet ons hier bijeen rond het dode lichaam   
van N. U ziet hoe wij er omheen licht ontstoken hebben en hoe 
wij de kist met bloemen hebben getooid. Onze kaarsen en 
bloemen spreken dank uit. Dank voor het leven dat U aan hem / 
haar gegeven hebt. Onze kaarsen en bloemen spreken ook dank 
uit voor het goede dat hij / zij in dit leven gekend heeft                  
en voor het geluk en de liefde die hij / zij ons heeft geschonken. 
Daarom willen wij U vragen hem / haar volledig in uw geluk          
te laten delen.
Wij willen een laatste eerbetoon brengen aan dit lichaam, waarin
een gelovige en liefhebbende mens in ons midden heeft geleefd. 
Wij zegenen dit lichaam met water, een herinnering aan het 
doopsel. 
En wij eren dit lichaam met wierook, het lichaam dat een tempel 
is geweest van de heilige Geest, de goede en fijne Geest van 
Jezus Christus.

De voorganger besprenkelt en bewierookt nu de overledene.         
Er kan eventueel gezongen worden.
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God onze Vader, uw liefde is met ons alle dagen van ons leven. 
Aan uw handen vertrouwen wij N. toe. Zie welwillend neer op 
ons die achterblijven. Laat ons troost vinden bij U en bij elkaar 
door Christus onze Heer.
Laten we nu gaan in vrede, elkaar troostend en wetend                
dat God hem / haar, maar ook ons nabij zal blijven. Hij zegene 
ons in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

2. 
Een mens wordt geboren en gaat op weg. Mensen zijn 
onderweg, de ene dag na de andere, een leven lang. Maar zij 
kunnen – over grenzen heen – ook aankomen, zegt Hij die ons 
ten leven riep. Een mensenleven, dagen en jaren gedeeld met 
velen, wij doen er vandaag met velen uitgeleide aan. Wij moeten
loslaten en uit handen geven, maar wij mogen dit leven, N., ook 
aan toekomst toevertrouwen. Een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde worden toegezegd aan allen die de weg van de vrede 
gaan.

Laat ons bidden: Schepper van licht en leven, blijf met ons 
meegaan als het avond wordt en leid ons door de nacht naar uw 
dag die dagen zal voorgoed. Laat wat Gij begonnen zijt tot 
voltooiing komen in N., wiens / wier naam geschreven staat in de
palm van uw hand. Zegen met uw vrede alle leven dat ooit door 
U werd bezield, uit aarde opgeheven en naar U toe geschapen, 
leven dat wij met eerbied omgeven en dankzeggend aan U 
toewijden. 

De voorganger besprenkelt en bewierookt nu de overledene.    
Er kan eventueel gezongen worden.
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Nieuwe hemel en aarde, toekomst wordt ons toegezegd. 
Laten we op weg gaan, het licht tegemoet van de dag, die dagen 
zal voorgoed. Laat ons nu gaan in vrede om N. die we dit uur 
voor het laatst in ons midden mochten hebben weg te dragen en
te begeleiden naar het graf / het crematorium. We geven hem / 
haar uit handen, we leggen hem / haar neer in de handen van de 
levende God. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest.

Zegenwens

Wij hebben ons in deze dienst verbonden gevoeld met ...........
en met al degenen die hem/haar dierbaar waren. 
Het was goed de moeilijke gang van morgen                                   
hier voor te bereiden, er naar toe te leven, 
woorden te horen waarin het licht doorbreekt. 
Het was goed verbonden te zijn met de God van leven                
en dood, van tijd en eeuwigheid.  Laten we daarom heengaan in 
vrede, want ............ die we morgen uit handen geven, 
leggen we in de handen van de levende God.

De Heer schenke ons daartoe zijn kracht en zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot het eeuwige leven.
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Lied
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