
De uitvaartliturgie
in het Bisdom Antwerpen

Als bisschop van Antwerpen bied ik u namens 
de diocesane kerkgemeenschap ons oprecht 
medeleven aan bij het overlijden van uw geliefde 
familielid. Het verlies treft velen: uw familie, de 
vrienden, de buren, de parochie. Ik bid om troost 
en sterkte voor al wie rouwen. 

In de kerkelijke uitvaartliturgie zullen we samen 
afscheid nemen van de overledene. We vertrou
wen hem of haar toe aan de Liefde van God.  
“Ik ben de verrijzenis en het leven,” zei Jezus. 
“Wie in mij gelooft mag dan al sterven, toch  
zal hij leven” (Joh 11,25): dat geloof is de grond
slag van onze hoop en van onze blijvende 
verbondenheid.

Deze folder biedt een overzicht van de uitvaart
liturgie in het bisdom Antwerpen. Deze liturgie 
vindt plaats in het kader van een woorddienst.  
Ze biedt ruimte voor een persoonlijke gedachte
nis van de overledene, voor Bijbellezing en 
gebed, voor stilte en bezinning, voor liederen  
en gebaren van afscheid.

Tijdens een zondagse eucharistieviering na  
de uitvaartliturgie zullen we bidden dat de  
overledene mag delen in de verrijzenis van  
de Heer Jezus. Ook naar deze viering bent u uit
genodigd, samen met de familie en vrienden.

Dank aan allen die ertoe bijdragen om de uit
vaartliturgie zo mooi en intens mogelijk te laten 
verlopen.

Met u verbonden in gebed,
+ Johan Bonny

Bisschop van Antwerpen

“Nooit wordt droefheid bodemloos: 
God houdt zijn handen open en heel 
ons leven, doods en broos, draagt  
Hij door vrees en hopen. 
 
Herinnert Hij zich niet hun naam als 
wachters op de morgen? Die in de 
nacht zijn voorgegaan, zijn in zijn 
trouw geborgen.”

Uit: ‘Die ons in’t hart geschreven staan’,  

Zingt Jubilate, nr. 934.
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Gelovig  
afscheid vieren

Hoop en liefde
over de grens
van de dood



Een storm van emoties
overvalt je
als je afscheid moet nemen
van iemand met wie je het leven deelde.

In deze woelige periode
wil onze kerkgemeenschap
nabijheid bieden,
medeleven en deelneming.
Maar ook een houvast,
hoop over de grens van de dood.

De uitvaartliturgie 
geeft hieraan gestalte.

Een gemeenschap komt samen 
en deelt het verdriet, de wanhoop, 
de pijn. Tegelijk klinkt een diepe hoop: 
dat Gods liefde sterker is 
dan de dood en het afscheid.

Jezus zei: “Ik ben de verrijzenis en het 
leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al 
is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij, 
zal in eeuwigheid niet sterven.
Gelooft gij dit?” (Joh. 11, 2526)

De uitvaartliturgie

OPENING VAN DE DIENST
Processie met kist of urne
Begroeting en welkom door de voorganger
Aanwezig stellen van de overledene
Lichtritus
Gebed om ontferming
Openingsgebed

DIENST VAN HET WOORD
Lezing uit de Schrift
Lied of psalm of muzikaal intermezzo
Lezing uit het Evangelie
Homilie
Stille tijd
Voorbede afgesloten door samen gebeden Onze 
Vader

DE AFSCHEIDSLITURGIE
Groet aan de overledene
Woorden van afscheid
Lied
Afscheidsritueel
Processie

OP DE LAATSTE RUSTPLAATS
Gebed
Besprenkeling
Voorbede en Onze Vader

Voorbereiding van de dienst

Een aantal onderdelen van de uitvaart vragen om 
een persoonlijke invulling. Het is mooi als familie  
en vrienden hieraan hun medewerking verlenen.

Aanwezig stellen van de overledene
Met woorden of symbolen herinneren we ons  
de persoon van wie we afscheid nemen.

Lichtritus
Iemand ontsteekt de kaarsen bij de kist  
of de urne met het vuur van de paaskaars.

Voorbede
We verwoorden de bede waarmee we ons  
tot God richten.

Woorden van afscheid
Iemand spreekt uit eigen naam en uit naam van 
de aanwezigen een afscheidswoord tot de overle
dene.

Muziek
Op verscheidene momenten van de dienst past 
muziek. Het is goed samen te zoeken naar ge
schikte muziek, die klinkt tussen de lezingen en 
tijdens de groet aan de overledene. 

Deze folder licht toe hoe de uitvaartliturgie  
is opgebouwd en waar je als familie en  
vrienden een persoonlijke inbreng kan doen.


