
Slotgebed 
 
V. Heer, onze God, 
Gij hebt de mensen geschapen 
om elkaar in liefde tegemoet te treden. 
Wij danken U voor dit wonder, 
de mooiste gave uit uw hand. 
Het kan toch niet zijn 
dat wij vergeefs beminnen 
en dat de liefde die onder mensen mogelijk is,  
bij de dood wordt afgebroken. 
Help ons geloven 
dat wij over het graf heen 
in liefde met elkaar verbonden blijven, 
dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer,  
die Gij uit de dood hebt geroepen tot nieuw Leven, 
en die nu leeft bij U, 
tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
A. Amen. 
 
Kruisteken  
 
V. Laat ons nu gaan in vrede. 
+ In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.   
 
A. Amen. 
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Iemand van de familie bidt voor (V.) en allen (A.) antwoorden. 
 
Kruisteken en begroeting 
 
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 
A. Amen. 
 
V. Laten we het even stil maken,  
om ons het gelaat van (naam) voor de geest te halen. 
We willen de herinnering aan zijn/haar leven  
in ons hart bewaren  
en hem/haar toevertrouwen  
aan de God van liefde en vrede. 
 
(stiltemoment) 
 
Schriftlezing (Jesaja 43, 1-5) 
 
V. Uit de profeet Jesaja. 
 
Zo spreekt de Heer, die u geschapen heeft, 
die u heeft gevormd. 
‘Wees nu niet bevreesd,  
want Ik heb u geroepen bij uw naam:  
gij zijt van mij. 
Trekt gij door water, Ik ben bij u. 
Moet gij door vuur heen, gij zult u niet branden. 
Kostbaar zijt gij in mijn ogen, 
Zo waardevol: Ik heb u lief. 
Wees niet bevreesd, 
want Ik ben bij U.’ 

Voorbede 
 
V. Gods liefde is sterker dan de dood. Zij verbindt ons met elkaar, 
over de grens van dit leven heen.  
 
Bidden wij voor (naam):  
dat hij/zij nu thuis mag komen in Gods eeuwige vrede.  
 
A. Luister, Heer, en plant uw vrede in ons hart. 
 
V. Voor onze familie, voor onze vrienden,  
voor allen die rouwen en verdriet hebben: 
dat zij troost vinden en nieuwe levenskracht.  
 
A. Luister, Heer, en plant uw vrede in ons hart. 
 
V. Voor allen die zieken en stervenden nabij blijven: 
dat zij de kracht ontvangen  
om hun werk met zorg en liefde te doen. 
 
A. Luister, Heer, en plant uw vrede in ons hart. 
 
V. Bidden wij samen de woorden van Jezus:  

 
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 schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. 


