Voorbeeldviering
Uitvaartdienst voor een overleden kind

Processie met kist of urne
Begroeting en welkom
Voorganger
Met onnoemelijk verdriet zijn we vandaag naar deze kerk gekomen.
We kunnen het verlies van N.N. niet begrijpen, laat staan aanvaarden.
Tegelijk willen we ook dankbaar zijn,
om de momenten die we toch samen met hem/haar gehad hebben,
om alle liefde en vreugde die hij/zij ons gegeven heeft,
om wat we in zijn/haar korte leven van hem/haar hebben mogen leren.
We zijn hier samen
om gelovig afscheid te nemen van N.N.
We doen dat in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Onze gedachten zijn bij N.N,
bij zijn/haar leven vol dromen en verlangens.
Het kost ons moeite de dood een plaats te geven
en afscheid te nemen van haar.
Droefheid overmant ons.
Als ouders wilden jullie N.N
gelukkig zien opgroeien in je gezin.
Als groot- en overgrootouders hadden jullie haar
graag met liefde en genegenheid omringd.
Het mocht niet zijn.
Ondanks het gevecht van N.N. zelf,
ondanks de goede zorgen,
jullie bekommernis; het meeleven van de familie,
ondanks alle medische bekwaamheid en inzet,
moesten wij hem/haar uit handen geven.
Toch durven we hopen op God,
voor wie niets verloren gaat,
zeker geen jongen/meisje als N.N.
dat zo klein, zwak en kwetsbaar was.
Want vertelde Jezus ons niet
dat zijn Vader partij kiest
voor de zwakken en de kleinsten?

Aanwezig stellen van de overledene
Voorganger
Lieve N.N.,
waarom was jij zo broos en zo teer?
Waarom mocht jij niet langer genieten
van alles wat we aan je wilden schenken?
Niets konden we nog voor je doen,
enkel je uit handen geven,
en hopen en geloven
dat God zich over jouw kwetsbaarheid ontfermen zal.
Je bent nu weg van ons,

en toch leef je binnen in ons voort
als herinnering en belofte.
Ik denk hier vandaag aan wat Willem Vermandere zong:
“jij blijft altijd in ons hart geborgen
je blijft voor altijd ons lieve kind,
vrucht van onze liefde
en teken van onze eigen breekbaarheid.”

Lichtritus
Voorganger
Hier hebben we de doopkaars van N.N.
Een kaars doet denken aan kwetsbaarheid,
een kaars is breekbaar
en vlug opgebrand zoals jammer genoeg het leven van N.N.
Maar een kaars geeft ook warmte en licht.
Zoals een ster die blijft licht geven in de pikdonkerste nacht.
Zo een lichtgevende ster, is N.N. nu stralend aan de hemel.
Een kaars schenkt ons licht, wanneer er enkel duisternis is.
Zo is ook N.N. voor altijd licht in ons leven,
ons voor altijd zodanig nabij dat we niet bang moeten zijn.
N.N, lichtende ster, we steken de paaskaars aan met jouw doopkaars.
De paaskaars, het symbool van leven,
omdat we geloven dat jouw leven verder gaat over de dood heen.

Gebed om ontferming
Voorganger
Niet altijd slagen wij erin,
een echte vriend te zijn
voor mensen waarmee wij leven.
Soms lopen we over de gevoelens van anderen heen.
Soms vergeten we een gulle lach te schenken
of een liefdevol woord.
Soms zijn we eigenzinnig
en vinden we onszelf het allerbelangrijkste.
Soms vergeten we een bloem te zijn
voor elkaar en doen we juist hen pijn
van wie wij het meeste houden.
God, goede Vader,
in dit donker uur vragen wij daarom U en elkaar vergeving.

Openingsgebed
Voorganger
God,
diepgeraakt zijn wij, verdoofd en verward,

want N.N leeft niet meer.
Zijn/Haar dood kunnen wij niet plaatsen.
Was zijn/haar leven nu al voltooid?
Kijk naar ons verdriet, naar onze gevoelens van onmacht.
Wees ons tot sterkte en steun.
Wil onze tranen drogen, ons laten hopen en geloven
dat Gij N.N opgenomen hebt in uw levengevende liefde.
Laat ons geloven dat bij U niemand verloren gaat,
dat Gij een God van liefde zijt
en dat uw liefde geen einde kent.
Dat Gij Licht zijt, ook in alle duisternis van dit uur.
Amen.

Eerste lezing: Klaagliederen 3,173,17-26 (WBV)
Lector
Geluk bleef weg van mij, wat welstand is wist ik niet meer.
Ik dacht: ‘Mijn hoop op de heer blijkt vervlogen, ik leef zonder hoop.’
Ik denk aan mijn nood en ellende, dit vergiftigt mijn leven.
Ik blijf er steeds aan denken, het weegt op mij als een last.
Ik prent het mij desondanks in – dat geeft mij hoop –:
zonder einde is de genade van de heer, onuitputtelijk is zijn medelijden.
Uw grote trouw is iedere ochtend weer nieuw.
‘Ik ben van de heer’, zegt mijn hart, ‘Hij blijft mijn hoop.’
Goed is de heer voor degene die hoopt, voor iedereen die Hem zoekt.
Het is goed om in stilte op redding van de heer te wachten.

Evangelielezing:
Evangelielezing: Marcus 5,215,21-24.3524.35-43 (WBV)
Voorganger
Toen Jezus weer met de boot naar de overkant gegaan was, verzamelde zich een grote
menigte bij Hem. Dat was aan het meer. Daar kwam Jaïrus aan, een van de
synagogebestuurders. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich aan zijn voeten en smeekte Hem
dringend: ‘Mijn dochtertje is doodziek. Kom mee en leg haar de handen op, zodat ze gered
wordt en in leven blijft.’ Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde Hem, en ze
drongen tegen Hem op.
Hij was nog niet uitgesproken of daar kwamen mensen uit het huis van de
synagogebestuurder om hem te zeggen: ‘Uw dochter is gestorven. Wat valt u de meester
nog lastig?’ Maar Jezus, die opving wat er gezegd werd, zei tegen de synagogebestuurder:
‘Wees niet bang, heb maar vertrouwen.’ Hij liet niemand met zich meegaan, behalve Petrus,
Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Ze kwamen bij het huis van de
synagogebestuurder, en Hij zag de drukte van huilende en rouwende mensen. Hij ging naar
binnen en zei: ‘Waarom die drukte en die tranen? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ Ze
lachten Hem uit. Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten, nam de vader en moeder van het
kind en zijn metgezellen mee, en ze gingen het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte
het kind bij de hand en zei haar: ‘Talita koem.’ In vertaling betekent dat: Meisje, Ik zeg je, sta
op. Meteen stond het meisje op en liep rond. Ze was twaalf jaar. Ze raakten buiten zichzelf
van opwinding. Hij beval hun met nadruk dat niemand dit te weten zou komen, en Hij vroeg
hun om haar eten te geven.

Homilie
Voorbeden
Voorganger
Jij, Heer,
kent onze onmacht, onze pijn en duizend vragen
nu we hier overmand door verdriet voor het laatst rond N.N. samenzijn.
Aanhoor ons gebed, wees Licht in onze duisternis.
Lector
Laten wij bidden voor N.N, ons prinsje/prinsesje,
dat wij vandaag in deze dienst gedenken.
Moge God, onze Vader, hem/haar Zijn Liefde, Licht en Warmte schenken,
nu wij haar die zelf niet meer tastbaar kunnen geven.
Laat ons bidden…
Lector
Voor zijn/haar ouders en familie,
willen wij bidden dat zij elkaars verdriet dragen,
elkaars tranen mogen drogen,
dat zij troost mogen bieden aan elkaar,
dat het leven van N.N. in hun hart mag bewaard blijven,
als een ster die blijft fonkelen doorheen alle duisternis
tot zij elkaar weer vinden in Gods lichtende toekomst.
Laat ons bidden…
Lector
In dit uur, gedenken wij alle kinderen,
prinsjes en prinsesjes van ouders die hen zielsveel beminden.
Kinderen gestorven door ziekte, verkeer of geweld.
De zovele lichtende sterren die diep in ons hart gegrift staan,
maar ook diegenen die ons ongekend of naamloos verlieten.
Weest Gij, God, voor hen een tedere Moeder en een ontvangende Vader.
Wil hen aanvaarden en koesteren aan uw hart.
Laat ons bidden…
Lector
Voor allen die omhuld zijn door de duisternis.
Die de droom van liefde en geluk moeten ontberen.
Kom Gij bij hen God met uw mildheid en genegenheid.
Toon ons dat het leed van mensen U niet onverschillig laat.
En wees hen allen nabij.
Laat ons bidden.
Voorganger
Heer onze God, Gij geeft ons de zekerheid dat N.N verder leeft in uw liefde
en voorgoed bij U geborgen is.
Geef ons de hoop en de kracht
om ons in leven en sterven aan U toe te vertrouwen,
Gij die Licht en Leven zijt, al de dagen van ons leven.
Amen.

Onze Vader
Voorganger
Onze wereld werd door elkaar geschud, niets is nog zoals voorheen. We zijn hier vandaag
samen als gebroken mensen. Op zo’n momenten is het moeilijk om woorden te vinden.
Laten we daarom teruggrijpen naar dat eeuwenoude gebed dat Jezus ons heeft geleerd, om
vertrouwensvol te bidden tot God onze Vader.
Onze Vader…

Groet aan de overledene
Voorganger
N.N. staat hier, dichtbij ons, in het midden. Ik nodig jullie nu uit om even nog dichter bij
hem/haar te komen om hem/haar te groeten en eer te betuigen. Voor alles wat N.N. voor ons
is geweest en heeft gedaan, ook al heeft hij/zij daarvoor zo weinig tijd gekregen. Voor alles
wat N.N. nu nog voor ons is en altijd zal blijven. We kunnen er ook mee uitdrukken dat we
verbonden zijn met de familie van N.N., die geconfronteerd worden met dit moeilijke
afscheid.
We doen dit door naar voor te komen, naar het kistje toe te stappen en even (het hoofd) te
buigen, de hand op de kist te leggen.
Er wordt ook een kruisbeeld aangeboden tijdens deze laatste groet. Wie wil, kan er even de
hand op leggen. Voor ons staat het kruisbeeld symbool voor het grote lijden waarmee we
geconfronteerd worden, maar ook voor liefde en leven die groter zijn dan de dood. We
proberen te geloven en erop te vertrouwen dat N.N. nu een nieuwe toekomst tegemoet gaat.

Afscheidsritueel
Voorganger
Het moment is bijna gekomen waarop we het lichaam van N.N. definitief uit handen moeten
geven. Meer dan wat dan ook, willen we dit vol eerbied doen. Laten we daarom rechtstaan
om afscheid te nemen door N.N. te zegenen met helend water en lof toe te zwaaien met
geurende wierook.
Voorganger
Lieve N.N.,
ik wil je graag zegenen met helend water.
Water, dat altijd beschermen kan en nieuw leven geeft:
aan de vissen in de zee,
aan jou, N.N., in de schoot van je moeder,
aan wie gereinigd wil worden.
Toen je gedoopt werd, hebben we je ook gezegend met dit water:
je werd toen opnieuw geboren als christen,
als waardevolle bouwsteen van deze gemeenschap.
Je bent een kind van je liefdevolle ouders,
maar ook een kind van onze gemeenschap
en Kind van God.
Vandaag geloven wij dat je ook nu nieuw leven krijgt,
in de eeuwige levensstroom van Gods Liefde
en zo altijd met ons verbonden zal zijn.

Voorganger
Lieve N.N.,
ik eer je kleine lichaam met geurende wierook.
Omdat je zoveel licht hebt gebracht in ons leven
en we erop vertrouwen dat je altijd zal blijven stralen tussen de sterren.
Zoals de geur van de wierook opstijgt,
stijg ook jij nu op naar God, onze Vader.
En zoals de geur van de wierook zich verspreidt in deze ruimte,
ons in de kleren kruipt en met ons naar huis gaat,
zo nemen wij ook jou en je liefde met ons mee.

Slotgebed
Voorganger
God, dit kind is ons ontvallen.
Wij zijn sprakeloos bij dit verlies.
Wat wij denken en zeggen is verward en opstandig.
Op dit ogenblik is het onze enige houvast
dat ook Gij dit kind hebt liefgehad.
Als wij nu afscheid moeten nemen van dit kind,
dat geschenen heeft als een ster aan onze hemel,
willen wij het toevertrouwen aan uw hemel.
Wees N.N. liefdevol nabij
en verlaat ook ons niet in deze donkere tijd.
Amen.

Processie naar buiten

