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Geachte lezer,
De omstandigheden waarbij u dit boekje onder ogen heeft gekregen, zijn
getekend door groot verdriet. U bent geconfronteerd met de taak een
afscheid te regelen voor een dierbare overledene.
Onze parochies willen u bij het kiezen van teksten en liederen voor de
afscheidsplechtigheid behulpzaam zijn door voorbeelden aan te reiken.
We hebben vier bundels samengesteld:
- Lezingen bij een uitvaart;
- Liederen bij een uitvaart;
- Voorbeden bij een uitvaart;
- Gedichten bij een uitvaart.
De bundels kunt u downloaden vanaf onze websites:
- www.pj23.nl/informatie/show/161
- www.suitbertusparochie.nl/informatie/show/161
In de bundel die u nu leest vindt u voorbeden die passen bij een uitvaart.
Het is mogelijk ze persoonlijker te maken. Een pastor of een daartoe
toegeruste uitvaartvrijwilliger kan u begeleiden in het vinden van passende
gebeden.
Wij hopen van harte dat u, door het zelf mede kunnen samenstellen van
deze afscheidsviering, zich gesterkt en bemoedigd weet in het eer brengen
aan uw dierbare overledene.
Pastoraal team van de gezamenlijke parochies
Paus Johannes XXIII en Heilige Suitbertus

Colofon
Dit is een uitgave van R.K. Parochies Paus Johannes XXIII en Heilige Suitbertus
Versie november 2017 - www.pj23.nl - www.suitbertusparochie.nl

v171125

Inhoudsopgave
INLEIDING ...................................................................................... 9
VOOR DE OVERLEDENE ZELF ......................................................... 10
1. Dank U wel voor wie hij was ........................................................ 10
2. Gods liefde, vrede en trouw ........................................................ 10
3. Laat alle liefde voortbestaan ....................................................... 10
4. Laat niets verloren gaan .............................................................. 11
5. Opnemen in uw Liefde ................................................................. 11
6. Wij zoeken troost ......................................................................... 11
VOOR FAMILIELEDEN EN VRIENDEN ............................................. 12
7. Andere overledenen .................................................................... 12
8. Degenen die hem nu het meest missen ...................................... 12
9. Geef hen kracht............................................................................ 12
10. Geef ons de moed ........................................................................ 12
11. Geef ons de troost van het geloof ............................................... 13
12. Troost hen in eenzaamheid en verdriet ...................................... 13
13. Voor hen die naasten zijn geworden ........................................... 13
VOOR ALLEN DIE VERDRIET HEBBEN ............................................. 14
14. Die bang zijn voor de toekomst ................................................... 14
15. Die blindelings verder gaan ......................................................... 14
16. Die leven moeten met een lege plaats ........................................ 14
17. Die vechten met hun verdriet...................................................... 15
18. Die verdriet hebben ..................................................................... 15
19. Die zich niet kunnen uitspreken .................................................. 15
VOOR ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP ......................................... 16
20. Die aanvoelen dat de dood nadert .............................................. 16
21. Die leven in conflict met anderen ............................................... 16
22. Die lijden aan hun ouderdom ...................................................... 16

7

VOOR KERK EN WERELD ............................................................... 17
23. Die door geweld gestorven zijn ................................................... 17
24. Die ontmoedigd zijn ..................................................................... 17
25. Die sterven en niet worden betreurd .......................................... 17
26. Die werken in de zorg .................................................................. 18
VOOR OVERLEDEN KINDEREN ...................................................... 19
27. Als er een stilte valt...................................................................... 19
28. Dan huilt ons hart ........................................................................ 19
AFSLUITEND GEBED...................................................................... 20
29. Elkaar toekomst geven ................................................................ 20
30. Gedragen door uw liefde ............................................................. 20
31. Met elkaar verbonden zijn ........................................................... 20
32. Neem op in uw huis ..................................................................... 21
33. Vertrouwen in U........................................................................... 21

8

INLEIDING
De voorbeden kunnen door enkele van de aanwezigen worden verzorgd.
De voorganger leidt de voorbeden met een korte tekst in. Dan volgen de
voorbeden zelf, die vrij geformuleerd kunnen worden. Iedere voorbede
wordt afgesloten met: ´Laten we (zingend) bidden´. Aan het einde bidt
de voorganger een afsluitend gebed.
U vindt hier enkele voorbeelden om zelf een zo persoonlijk mogelijke
voorbede te kunnen samenstellen. Ze kunnen geheel of gedeeltelijk
worden overgenomen en, indien wenselijk, worden aangepast aan de
persoonlijke situatie.
Vanwege de leesbaarheid zijn de voorbeden voor mannen en vrouwen
niet apart opgenomen. Daar waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kunt u uiteraard ook
‘zij’ of ‘haar’ lezen.
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VOOR DE OVERLEDENE ZELF
1. Dank U wel voor wie hij was
God, wij danken U:
voor onze vader, opa en overgrootvader, NN,
voor hoe wij hem hebben mogen leren kennen.
Dank U wel voor wie hij was:
een <kernachtige typering van de overledene>.
Wij vragen U: laat hem tot rust komen bij U.
Laten we (zingend) bidden:
2. Gods liefde, vrede en trouw
God, wij bidden U:
geef uw liefde, uw vrede en uw trouw aan NN.
Wij kunnen niet geloven dat zijn leven voorbij is gegaan.
Dat alles wat hij voor ons heeft betekend,
nu verloren zou zijn.
Wij troosten ons met het geloof
waarmee hijzelf tot op het laatst aan U heeft vastgehouden.
Vervul aan hem uw beloften,
en laat hem delen in uw eeuwige leven.
Laten we (zingend) bidden:
3. Laat alle liefde voortbestaan
God, als wij even stil worden deze dagen,
dan spreekt ons hart van wat wij met elkaar beleefden.
Van wat wij nog hadden willen doen
Van de gemiste kansen, en de vele mooie dagen.
Laat alle liefde die er gegroeid is tussen NN en ons,
voortbestaan in Uw eeuwig Licht.
Laten we (zingend) bidden:
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4. Laat niets verloren gaan
God, wij bidden U:
dat niets van dit mensenleven verloren zal gaan.
Dat wat NN geleefd en gedaan heeft,
ten goede zal komen aan deze wereld.
Dat al wat hem heilig was, geëerbiedigd mag worden,
door mensen die na hem komen.
Dat hij in alles waarin hij groot was
tot ons mag blijven spreken, juist nu hij is gestorven.
Laten we (zingend) bidden:
5. Opnemen in uw Liefde
God, wij bidden U:
voor NN die heen moest gaan uit dit leven.
Leven dat altijd onvoltooid is, waaraan altijd
- buiten onze schuld en door onze schuld van alles mankeert.
Neem NN op in uw Liefde, God,
voltooi aan hem wat onvoltooid is.
Laten we (zingend) bidden:
6. Wij zoeken troost
God, in de stilte van ons hart hebben wij
ieder onze eigen herinneringen aan NN.
Aan wie en hoe hij was.
Vol dankbaarheid, vol vragen, vol onmacht,
zoeken wij troost bij elkaar en bij U, God.
Laat NN wonen in uw Licht en wees hem nabij.
Laten we (zingend) bidden:
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VOOR FAMILIELEDEN EN VRIENDEN
7. Andere overledenen
God, wij bidden U:
voor de andere overledenen uit onze families,
voor de dierbaren die wij hebben moeten afstaan aan de dood,
geef ons de moed zonder hen verder te leven,
en geef hen het eeuwig leven bij U.
Laten we (zingend) bidden:
8. Degenen die hem nu het meest missen
God, wij bidden U:
voor degenen die hem nu het meest zullen missen.
Voor (onze ouders) NN en NN die voor hem zorgden.
Troost hen in hun eenzaamheid en verdriet
en laat de dankbaarheid om alle goedheid hen tot steun zijn.
Laten we (zingend) bidden:
9. Geef hen kracht
God, wij bidden U:
voor allen die bedroefd zijn om het afscheid van NN,
in het bijzonder voor zijn kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen en andere familie.
Geef ieder van hen de kracht om het leven verder te leven;
dat zij het goed hebben met elkaar.
Laat de mooie herinneringen hen tot steun zijn.
Laten we (zingend) bidden:
10. Geef ons de moed
God, wij bidden voor onszelf:
die door de dood van NN
worden aangevochten en beproefd;
dat wij het verdriet niet koesteren,
dat het ons niet verstikt en eenzaam maakt.
Geef ons de moed vooruit te kijken in ons leven.
Laten we (zingend) bidden:
12

11. Geef ons de troost van het geloof
God, wij bidden voor onszelf:
voor wie verdriet heeft,
voor wie geen hoop kan koesteren,
voor wie zich, door dit sterven, in zijn eigen leven bedreigd voelt.
Geef ons de troost van het geloof in een voortbestaan bij U.
Laten we (zingend) bidden:
12. Troost hen in eenzaamheid en verdriet
God, wij bidden U:
voor NN die alleen achter blijft, voor de kinderen NN,
voor de allernaasten die hem het meest zullen missen.
Troost hen in hun eenzaamheid en verdriet,
laat hen weer een levenswijze vinden waarin ze
zonder zijn tastbare aanwezigheid, toch weer gelukkig kunnen zijn.
Laten we (zingend) bidden:
13. Voor hen die naasten zijn geworden
God, wij bidden voor hen, die meer dan wie ook
zijn naasten zijn geworden:
Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn kleinkinderen,
met wie hij zijn leven lang het brood heeft gebroken,
en de beker heeft gedeeld,
die nu treuren om zijn heengaan,
en meer nog dan bij leven voelen wie hij voor hen is geweest.
Laten we (zingend) bidden:
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VOOR ALLEN DIE VERDRIET HEBBEN
14. Die bang zijn voor de toekomst
God, wij bidden U:
voor allen die het gevoel hebben
dat hun weg zinloos is en doodloopt,
voor hen die vereenzamen,
voor hen die bang zijn voor de toekomst.
Dat zij mensen zullen ontmoeten
die hun een warm hart toedragen.
Laten we (zingend) bidden:
15. Die blindelings verder gaan
God, wij bidden U:
voor hen die blindelings verder gaan
en hun verdriet niet kunnen verwerken;
dat zij, worden opgericht uit hun vertwijfeling;
dat er voor hen een mens zal zijn
die zwijgen, troosten en meedragen kan.
Laten we (zingend) bidden:
16. Die leven moeten met een lege plaats
God, wij bidden U:
voor allen die leven moeten met een lege plaats aan hun zijde;
voor hen die treuren om een kind dat zij moesten verliezen;
om een vriend die wegviel uit hun kring;
om een gemis dat niet te noemen is.
Laten we (zingend) bidden:
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17. Die vechten met hun verdriet
God, wij bidden U:
voor allen die een dierbare hebben verloren,
voor hen die vechten met hun verdriet,
voor hen die moedeloos zijn geworden
door herhaalde tegenslag en teleurstelling;
om mensen die met hen op weg willen gaan,
om mensen met begrip en aandacht.
Laten we (zingend) bidden:
18. Die verdriet hebben
God, wij bidden U:
voor mensen die verdriet hebben, omdat ze iemand moeten missen.
Voor mensen die pijn hebben.
Die niet meer zien hoe het leven verder moet.
Wilt U hen helpen, God, door licht te brengen in hun leven?
En wilt U óns helpen, om aandacht te hebben voor deze mensen?
Dat we er voor elkaar zijn.
Laten we (zingend) bidden:
19. Die zich niet kunnen uitspreken
God, wij bidden U:
voor allen die door ziekte van hun omgeving afgesloten zijn
en teruggeworpen zijn op zichzelf.
Voor hen die zich niet kunnen uitspreken,
die moeten zwijgen en alleen staan.
Laten we (zingend) bidden:
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VOOR ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP
20. Die aanvoelen dat de dood nadert
God, wij bidden U:
voor de ernstig zieken in deze/onze geloofsgemeenschap.
Voor hen die aanvoelen of weten dat de dood nadert.
Die zich los moeten maken van hun menselijke bindingen.
Geef hen de moed om dit te doen.
Geef hen de troost van het geloof in het eeuwig leven.
Laten we (zingend) bidden:
21. Die leven in conflict met anderen
God, wij bidden U:
voor allen die om welke reden ook
van hun omgeving afgesloten zijn.
Voor wie leven in conflict met anderen
en geen oplossing weten;
voor hen die zich niet kunnen uitspreken,
die moeten zwijgen en alleen staan.
Laten we (zingend) bidden:
22. Die lijden aan hun ouderdom
God, wij bidden U:
voor allen die ernstig ziek zijn,
die lijden aan hun ouderdom of hun handicaps,
voor hen die oog in oog staan met de dood;
om mensen met liefdevolle zorg,
om mensen die daadwerkelijk een steun betekenen
en die zich belangeloos geven aan hun naasten.
Laten we (zingend) bidden:
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VOOR KERK EN WERELD
23. Die door geweld gestorven zijn
God, wij bidden U:
voor de velen die onverzorgd en eenzaam door geweld,
ondervoeding en honger gestorven zijn
en bij U de rust en vrede gevonden hebben
die de mensen hen niet gaven.
Laten we (zingend) bidden:
24. Die ontmoedigd zijn
God, wij bidden U:
voor allen die ontmoedigd zijn door de hardheid van de mensen;
dat zij het levenslicht niet gaan haten.
Dat zij het kwaad niet sterker achten dan het goede.
Dat zij zonder verbittering hun hart geopend houden,
in hoop en verwachting.
Laten we (zingend) bidden:
25. Die sterven en niet worden betreurd
God, wij bidden U:
voor hen die sterven en niet worden betreurd.
Voor hen die zijn zoekgeraakt in oorlog en gevangenschap.
Voor hen die het leven niet meer konden dragen.
Voor allen die ten dode toe vereenzaamd zijn.
Dat U hen horen zult en in Uw hart bewaart.
Laten we (zingend) bidden:
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26. Die werken in de zorg
God, wij bidden U:
voor allen die werken in de zorg. Wij zijn dankbaar voor de goede
zorgen die NN van artsen, verpleging, thuiszorg <invullen wat van
toepassing is> mocht ontvangen.
Dat zij hun werk geïnspireerd kunnen blijven volhouden. Dat zij nog
vele mensen net als NN, liefdevol nabij zullen zijn.
Laten we (zingend) bidden:
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VOOR OVERLEDEN KINDEREN
27. Als er een stilte valt
God, als er deze dagen een stilte valt,
dan gaat ons hart uit naar de ouders,
broers en zusjes van NN
naar zijn klasgenoten en naar allen,
die een sterke band met NN hadden.
Houd hen overeind, schenk hun hoop in overvloed.
Laten we (zingend) bidden:
28. Dan huilt ons hart
God, als wij even stil worden deze dagen,
dan huilt ons hart en vraagt het naar NN
die zo plotseling uit ons midden is heengegaan.
Neem dit leven op, dat rijk was aan belofte,
laat NN tot bloei komen in een nieuw thuis bij U.
Laten we (zingend) bidden:
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AFSLUITEND GEBED
29. Elkaar toekomst geven
Goede God, U die het leven behoedt
en het steeds weer in ons wekt.
Wij bidden tot U:
dat wij voor elkaar het leven bewaren
en elkaar toekomst geven.
Mogen wij uw beeld zijn
in de Naam van Jezus uw Zoon onze Heer. Amen.
30. Gedragen door uw liefde
Goede God, verhoor al deze gebeden.
Laat ons niet alleen als wij door verdriet worden overmand,
maar laat ons ervaren dat we gedragen worden door Uw liefde.
Amen.
31. Met elkaar verbonden zijn
Goede God, wij bidden U:
dat wij die met NN verbonden waren,
nu ook omwille van zijn dood
dieper met elkaar verbonden mogen zijn.
En mogen wij in die saamhorigheid
en in alle vriendschap en vrede op aarde
de belofte herkennen
dat U ons in de dood getrouw zult zijn. Amen.
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32. Neem op in uw huis
God van leven en dood,
verhoor onze gebeden.
Neem allen die uit dit leven heengaan op in uw huis,
waar plaats is voor velen en
waar pijn en lijden geen vat meer op hen hebben.
Dat vragen wij U in de naam van Jezus,
die nu bij U leeft tot in eeuwigheid. Amen.
33. Vertrouwen in U
Goede God, er zijn vele vragen in ons hart.
Vandaag spreken wij vooral onze droefheid over NN uit,
maar ook ons vertrouwen in U.
Geef dat wij de kracht ondervinden
die uitgaat van Jezus Christus, uw Zoon.
Die gestorven en verrezen is,
die met U leeft
vandaag en alle dagen. Amen.
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