
 
 

Liturgie op de begraafplaats 
 

 
 
L Geloofd zij Jezus Christus, de opstanding en het leven.  

Hij is dood geweest,  en zie, Hij leeft. 
Met Hem zijn ook wij geroepen om te leven, 
ondanks zwakheid, verdriet en dood.  
Hem willen wij loven in de gemeente die uitziet naar Hem,  
samen met hen die ons zijn voorgegaan, 

G nu en alle dagen van ons leven.  

G  Daalt het lichaam ook in de aard’, 
op dit woord zal ik vertrouwen: 
bij Hem blijf ik wel bewaard, 
wil de dood mij ook benauwen, 
totdat eens het duister zwicht 
en wij God zien in zijn licht. 

L Onze Heer Jezus Christus, 
G wees ons nabij. 

L U bent mens geweest zoals wij:  
uw leven op aarde, uw armoede, 
uw eenvoud, uw toewijding en trouw , 
uw twijfel en strijd, uw overgave aan Gods wil,  
uw angst en pijn, uw dood aan het kruis 

G zijn ons tot troost en bemoediging op onze levensweg. 

L Uw leven en sterven 
G maakt ons leven heel. 

 
 
L Omdat U bij ons bent 
G geloven wij dat dood noch leven ons kan scheiden van uw liefde.  

L U bent de opstanding:  
U hebt de macht en de kracht om ook ons levend te maken. 
Naar uw komst zien wij uit: kom onze wereld bevrijden. 
Blijf ook hen in uw hand houden die gestorven zijn. 

G Zegen ons, Heer.  
In ons verdriet en met onze vragen komen wij tot U, onze God. 

L Nu onze zuster / broeder ……… gestorven is, 
vertrouwen wij haar / hem toe aan U. 
Leer ons om ons eigen leven en sterven in uw licht te zien. Bewaar 
ons met heel de gemeente die ons is voorgegaan in blijvende 
gemeenschap. Laat ons eenmaal vrede vinden bij U, U loven in uw 
Koninkrijk en uw gerechtigheid ervaren in eenvoud en vreugde. 

G Verhoor ons, Heer onze God.  

Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw 
Koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schul-
den zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in 
verzoeking maar verlos ons van de boze. Want van U is het 
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

L De Here zegene u en behoede u; 
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

G In Jezus’ naam, ja amen. 

Amen ja, halleluja! 
U zij de lof in eeuwigheid, 
omdat Gij voor ons, voor mij 
een God van licht en leven zijt! 
Welk een troost is dit voor ´t hart: 
alle mensen zijn bewaard, 
zullen ooit hersteld van pijn  
in uw huis geborgen zijn. 


