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Verloop uitvaartliturgie in de pastorale zone Grimbergen 
 

 

Achtergrondmuziek 
 

Voorafgaand wordt er naar muziek geluisterd (muziekkeuze familie) 

Begroeting achteraan in de kerk 

  
De voorganger begroet de naaste familieleden en besprenkelt de kist met doopwater. 

Vervolgens wordt de kist onder muzikale begeleiding naar voren gedragen. 

Verwelkoming vooraan aan het altaar   
 

De voorganger betuigt aan de familie het medeleven van heel de gemeenschap.  
We belijden ons geloof in het eeuwig leven. 

 

Kruisritus    

 

Het kruisje met de naam van de overledene wordt door een familielid op de kist geplaatst. 
 

Gebed om ontferming  
 

Vrije keuze door de familie (zie website) 

Openingsgebed     

 

We maken het stil in ons hart om tot God te bidden. 

Eerste lezing 
 

Vrije keuze door de familie (zie website) 

Muzikaal intermezzo I 

 

Er wordt naar een stukje muziek geluisterd (Lied n°1– keuze familie) 

Evangelie  

Homilie  
 

In de homilie wordt er stilgestaan bij het leven van de overledene en wordt onze hoop in 
het eeuwig leven verwoord. 

Voorbeden 
 
Vrije keuze door de familie (zie website) 

Eerbetoon aan de overledene   
 

Tijdens het eerbetoon brengen de aanwezigen een laatste groet. 
Ze ontvangen daarna het gedachtenisprentje ter herinnering aan de overledene. 

Ze mogen iets in de mandjes leggen voor de goede werken van de parochie. 
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Muzikaal intermezzo II 

 

Tijdens het eerbetoon wordt er naar muziek geluisterd (Lied n°2 t.e.m. 4 – keuze familie). 

Gebed over de gaven* 

Prefatie + Eucharistisch gebed* 

Onze Vader  

Vredesgebed 

Lam Gods* 

Uitnodiging tot de communie* 

Communielied* 
 

Er wordt naar een stukje muziek geluisterd (Lied n°5 – keuze familie) 

Slotgebed 

Afscheidsliturgie 

Getuigenis of persoonlijk afscheid door de familie 
 

Nu kunnen de nabestaanden een kort afscheidswoord uitspreken of een  
bezinnende tekst of een gebed voordragen. 

Besprenkeling en bewieroking 
 

De voorganger gaat in volledige stilte rond de kist staan,  
eerst met doopwater, vervolgens met het wierookvat. 

Het gaat hier om een laatste herinnering aan het feit dat de overledene  
gedoopt is tot onsterfelijk leven,  

een hulde aan het lichaam dat hier op aarde de tempel was van Gods heilige Geest. 

Wegzending 
 

Afhalen kruisje overledene 1 november (Allerheiligen/Allerzielen) 
Nadere info volgt nog. 

 

Uittrede 

 
We vertrouwen de overledene nu toe aan Gods zorgende liefde.  

De kist wordt naar buiten gedragen. 
Tijdens de uittrede wordt er naar een lied (CD N°6 – keuze familie) geluisterd. 

De voorganger hangt het kruisje met de naam van de overledene op achteraan op het 
grote bord in de kerk. 


