
     GEBEDSWAKE VOOR DE OVERLEDENEN 
          KOSTBAAR ZIJT GIJ IN MIJN OGEN 
 
Deze gebedsviering is bedoeld voor de gedachtenis van de overledenen, in de namiddag of 
avond van 1 november, of op een ander tijdstip. 
 
Aankleding: paaskaars, de kruisjes van de overledenen aangebracht voor een icoon (Zie 
opstelling De verrijzenis, p. …), brandende kaarsjes voor elk kruisje, symbool dat de 
anonieme, vergeten of onbekende overledene vertegenwoordigt. 
 
 
Stilte 
 
Bij de aanvang van de viering maken we het stil. Eventueel kan een lector de aanwezige 
gemeenschap oproepen om het stil te maken. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat de 
gebedsleider naar de plaats gaat waar de kruisjes bevestigd zijn en daar een ogenblik in stilte 
verwijld. 
 
Vanuit deze stilte wordt overgegaan naar de lezing waarmee de gebedsleider de wake inzet: 
(Uitvaartlectionarium nr. 48) 
 

 
Wij willen u niet in onwetendheid laten 
over het lot van hen die ontslapen zijn; 
gij moogt niet bedroefd zijn  
zoals de andere mensen die geen hoop meer hebben. 
Wij geloven immers dat Jezus gestorven is 
en weer opgestaan; 
evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen, 
levend met Hem meevoeren. 
Zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. 
Troost elkander met deze woorden. 
 
1 Tess 4, 13-14.17b-18 

 

 
 
Openingslied: 
 
Die ons in ’t hart geschreven staan (ZJ 934) 
 
Of 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (ZJ 540) 
 
 
 



Kruisteken en welkom 
 
De gebedsleider opent met het kruisteken. Daarna volgt het welkomstwoord. 
 

V. Welkom aan u allen:  
familieleden, vrienden en bekenden  
van mensen die lang geleden gestorven zijn, 
van hen van wie het graf nog onder ons aanwezig is, 
van alle lieve mensen van wie we dit jaar afscheid moesten nemen. 
Van deze overleden dierbaren hebben we er een aantal goed gekend. 
Ze maakten deel uit van ons leven, van onze gemeenschap: 
onze ouders en familieleden,  
vrienden en vriendinnen,  
goede bekenden, collega’s, buren. 
 
Soms, op dagen zoals deze, zien we hen weer voor ogen,  
en met hen komen de herinneringen naar boven.  
Die herinnering vieren wij vandaag 
in de aanwezigheid van Jezus, onze Heer: 
want iedere keer dat Hij in ons midden komt 
is de dood overwonnen. 
 
 

Litanie  
 
 
Na elke aanroeping door de lector antwoorden allen met het gezongen refrein. 
 

Heer, ontferm U (ZJ 10 d) 
  
 
L.  Heer Jezus, kostbaar zijn wij in Gods ogen. 

Vergeef ons,  
help ons  
wanneer ons verdriet het zicht op U vertroebelt. 

   
Allen Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 
 

Heer Jezus, waardevol zijn wij in Gods ogen.  
Vergeef ons,  
sterk ons 
wanneer droefheid onze hoop in U doet wankelen. 

 
Allen Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

 
Heer Jezus, zo zeer heeft de Vader ons liefgehad, 
dat uw leven ons geschonken werd. 
Vergeef ons, 
draag ons 
wanneer de schaduw van de dood uw licht verduistert. 



 
Allen Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 
 

Heer Jezus, zo veel sterker dan de dood is Gods liefde, 
dat nieuw en eeuwig leven ons erfdeel is.  
Vergeef ons,  
roep ons dan bij naam, 
wanneer wij met de dood voor ogen uw stem niet meer horen. 

 
Allen Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 
 
 
Gebed 
 
V.  Laten wij ons nu, samen met de Heer Jezus,  

tot de Vader keren en bidden. 
 

(korte stilte) 
 
V. God, Vader van al wat leeft,  

bron van liefde die sterker is dan de dood: 
vervul ons van uw aanwezigheid. 
Doe ons leven doorheen alles wat doodt en vernietigt. 
Schenk uw Geest van vertroosting, 
zo bidden wij U door Jezus Christus, 
de eerste uit de doden, 
levend bij U in eeuwigheid. 

 
 
Schriftlezing 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zo spreekt de Heer, die u geschapen heeft, 
die u heeft gevormd: 
“Wees 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”. 
 
Js 43, 1-5 

 



Antwoordpsalm: (Uitvaartlectionarium p. 88)  
 
Als keervers zingen wij: 
 
 P 165  

Afbeelding partituur 
Of 
 
P 166 

Afbeelding partituur 
 
 
Psalm 121: Overal draagt God voor zijn volk zorg      
 
 Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen: 

vanwaar kan ik hulp verwachten? 
Mijn hulp zal komen van God de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Allen Mijn hulp zal komen van God de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
 Hij zorgt dat uw voet niet struikelt, 

Hij slaapt niet, die waakt over u. 
 Hij sluimert niet en Hij slaapt niet, 

die over Israël waakt. 
 

Allen Mijn hulp zal komen van God de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
 De Heer is het die u behoedt, 

Hij staat als een wacht aan uw zijde. 
 Bij dag zal de zon u niet deren, 

bij nacht doet de maan u geen kwaad. 
 

Allen Mijn hulp zal komen van God de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
 De Heer bewaart u voor onheil, 

uw leven houdt Hij in stand. 
 De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan 

op deze dag en altijd. 
 
Allen Mijn hulp zal komen van God de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
 
 
 
 



Evangelielezing (Uitvaartlectionarium, nr. 79) 
 
 

 
Op de eerste dag van de week 
gingen de vrouwen zeer vroeg in de morgen naar het graf  
met welriekende kruiden die zij klaar gemaakt 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’. 
 
Lc 24, 1-6a 
 

 
 
 
Eventueel kan men de evangelielezing laten volgen door een overweging. Zo niet kan men in 
stilte het gehoorde overwegen, of een luisterlied met gepaste tekst voorzien.   
 
 
Gedachtenismoment 
 
V.  Omdat wij onze overledenen niet willen vergeten,  

noemen wij nu hun namen. 
 
De namen van de overleden van het voorbije jaar worden nu langzaam voorgelezen, in korte 
reeksen.  
Tussendoor zingen we samen telkens één strofe van Mijn ziel verstilt (ZJ 30 c). 
 
Voorbede 
 
Na elke reeks intenties bidden allen met het gezongen refrein. 
 

Laat ons bidden in de stilte van ons hart (ZJ 10b) 
 
 
V.  Laten wij ons richten tot God, 

schepper van hemel en aarde, 
behoeder van alle mensenkinderen, 
Vader van het leven waarin geen dood, 
maar eeuwig leven is: 



 
L.1  Bidden wij om het nieuwe leven in Gods eeuwige licht 

voor allen die ons in deze gemeenschap ontvielen: 
 
Voor onze parochianen, 
voor alle overleden herders van de Kerk, 
voor de vaders en de moeders, 
voor de kinderen, 
voor familieleden en vrienden, 
voor buren en collega’s. 

  
Allen Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte van ons hart 
 dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 
 
L.2 Bidden wij om verbondenheid in de gemeenschap van Christus 
  met allen die wij vandaag gedenken:  
 

Onze gesneuvelde soldaten in beide wereldoorlogen, 
de onbekenden, vriend of vijand, 
de onschuldigen die sterven op de kruisen van deze wereld, 
de schuldigen die de dood dagelijks voor ogen zien. 

 
Allen Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte van ons hart 
 dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 
 
 
L.3 Bidden wij om de Geest van vertroosting  
 voor allen die nood hebben aan de aanwezigheid van de genadige God: 
 

Voor degenen die vandaag nog zullen heengaan, 
voor wie in volstrekte eenzaamheid en ongeweten sterven, 

 voor wie dit jaar een geliefde verloren en alleen verder moeten, 
 voor allen die dat verlies en verdriet geen plaats kunnen geven, 
 voor diegenen onder hen die daarvoor veroordeeld worden.  
 
Allen Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte van ons hart 
 dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 
 
L.4 Bidden wij om de kracht van het evangelie 
 voor allen die de weg openen naar Gods koninkrijk: 
 

Voor het medisch personeel op palliatieve afdelingen, 
voor de geestelijk begeleiders van ongeneeslijk zieken, 
voor de pastorale teams of medewerkers in de ziekenhuizen, 
voor wie waken bij verstoten medemensen, 
voor hen die zich onvoorwaardelijk ter beschikking stellen van de stervende,   
voor mensen die deel uitmaken van werkgroepen voor rouwenden. 

 
 Allen Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilte van ons hart 
 dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 



Onze Vader 
 
 
Slotgebed 
 
God van alle leven, 
uw zorg omspant heel het leven van de mens. 
Wij danken U omdat Gij onze lieve doden behoedt. 
Hun leven houdt Gij in stand, 
aan ons zijt Gij tastbaar nabij. 
 
Wees Gij de wacht aan onze zijde 
wanneer wij bang worden en wankelen; 
wees Gij dan de trooster en fluister ons in het oor:  
 

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 …, 

 
Spreek tot ons de woorden die ook uw Zoon kende, 
Hij die nu met U leeft 
in de eeuwen der eeuwen. 
 
Allen:  Amen.  
 
Zegen 
 
Als dit mogelijk is, gebruikt men de gezongen zegenformule: De Levende zegene u (ZJ 26d). 
Men kan ook enkel de tekst ervan gebruiken als slotzegen. 
 
Als er kruisjes zijn met de namen van de overledenen, worden de aanwezige familieleden 
uitgenodigd om dit vooraan af te halen. Orgelspel wordt hier ingezet en sluit de wake af.   
 


