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Tekst voor een zwaar zieke persoon 

Op dit uur staan 

leven en dood heel dicht bij elkaar. 

Onze zorg en bezorgdheid 

bereiken een grens. 

We moeten afscheid nemen. 

We voelen dat we jou, (naam) 

uit handen moeten geven. 

We verlangen om jouw pijn te verlichten. 

Maar onze handen zijn onzeker, 

onze woorden schaars, 

onze stem trillend. 

Toch willen we naast jou staan 

en met jou meetrekken 

totdat jij in het duister gaat 

en onze wegen uiteen moeten gaan. 

Je zal altijd bij ons zijn. 

We koesteren al de mooie dagen. 

(naam), ga nu de weg die je moet gaan. 

We zullen jou een warme plek blijven geven 

diep in ons hart. 
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Tekst voor een zwaar zieke (jonge) persoon 

Op dit uur staan leven en dood heel dicht bij elkaar. 

Onze zorg en bezorgdheid bereiken een grens. 

We moeten afscheid nemen. 

We voelen dat we jou, (naam) 

uit handen moeten geven. 

Jij was nog vol levenswil,  

jij schonk  je beste krachten aan anderen, 

nog zovelen hadden je nodig,  

zovelen houden van jou maar moeten je loslaten,  

voor jou en voor ons was je leven nog niet voltooid. 

Jouw ziekte die al jouw levenskracht weg nam  

heeft wonden geslagen in ons hart  

en bij herhaling doen zeggen: waarom jij? 

We hebben geen antwoord gekregen dat ons voldeed  

maar wel ben je onvergetelijk geworden in ons leven.  

Je zal altijd bij ons zijn. 

We koesteren al de mooie dagen. 

(naam), ga nu de weg die je moet gaan. 

We zullen jou een warme plek blijven geven 

diep in ons hart. 
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Gebed bij een zwaar zieke persoon 

God, nu het einde dichtbij komt, 

willen we (naam)  nabij zijn. 

We willen stilstaan bij al het mooie  

wat we van elkaar mochten ontvangen. 

Wil ons nabij zijn, God, in deze moeilijke momenten. 

Draag ons in ons waken en slapen 

en in alles wat er nog gebeuren zal. 

Laat ons uw aanwezigheid voelen 

in onze zorg voor elkaar, in ons dichtbij elkaar zijn. 

Geef ons vertrouwen en sterk ons. 

Laat ons geloven dat u ons zegt: 

‘Vrees niet. Ik zal er zijn.’ 

Zegen (naam) en ook ons 

met uw barmhartige liefde 

en wees ons nabij in ons lijden. 

Als teken van die nabijheid  

willen jou/hem/haar een kruisje geven: 

(naam),  

God zegene en beware u. 
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Tekst voor iemand die overleden is 

Het is nog niet te begrijpen 

dat we jouw stem niet meer te zullen horen 

dat we jouw gezicht niet meer te zullen zien. 

Het is nog niet te begrijpen 

en als anderen alweer doorleven, 

als bijna niemand nog jouw naam noemt, 

zullen wij  jouw stem nog horen in ons, 

zullen wij naar jou verlangen 

bij ’t wakker worden van ons verdriet. 

Het is nog niet te begrijpen 

afscheid van jou te moeten nemen, 

het klinkt zo koud en onherroepelijk. 

Maar je zult altijd bij ons blijven 

we zullen jou een warme plek blijven geven 

diep in ons. 
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Tekst voor iemand die overleden is 

(naam) 

Jij zult altijd in onze gedachten zijn. 

We zullen nog van je dromen 

en je stem nog horen. 

We kunnen niet begrijpen 

dat jij weg bent, voorgoed. 

Jij bent onvergetelijk geworden in ons leven. 

Jij zult altijd met ons meegaan op onze levensweg. 

We zullen heimwee naar je hebben. 

We hadden je langer willen vasthouden. 

We hadden je nog zoveel willen vragen. 

Jij blijft een teken van liefde in ons leven. 

Aan jou zullen wij ons optrekken. 

Jou gedenkend zullen we groeien 

en krachtig worden. 

We zullen verder gaan 

met jou onzichtbaar bij ons. 
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Gebed voor iemand die overleden is 

God,  

in dit uur gedenken we (naam)  

van wie we houden  

en die we erg zullen missen, nu en altijd. 

Help ons te geloven dat de dood geen einde is,  

maar het begin van een nieuw leven.   

Aan uw goedheid vertrouwen wij (naam) toe,  

geef hem/haar nu een plaats in uw woning  

die u voor uw getrouwen hebt bereid.   

Blijf hen die wenen troostend en sterkend nabij.   

Laat hen uw zorg en troostende nabijheid ervaren  

te midden alle pijn en verdriet.    

Als teken van die nabijheid  

willen we hem/haar een kruisje geven: 

(naam),  

God zegene en beware u. 
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Gebed voor iemand die overleden is 

God, u staat aan het begin van elk mensenleven. 

En ook wanneer wij aan het einde van onze levensweg zijn, 

staat u naast ons.   

Daarom richten wij ons tot u  

in deze moeilijke ogenblikken van afscheid en pijn. 

Wij vertrouwen u onze dierbare overledene (naam) toe. 

Geef hem/haar nu een plaats in uw woning. 

Help ons geloven dat wij over de dood heen 

In liefde met elkaar verbonden blijven.  

Op u God hopen wij, 

neem nu onze zorg voor (naam) over. 

En laat ons rust en vrede vinden in het geloof 

dat hij/zij voorgoed geborgen mag zijn in uw liefde.  

Als teken van die geborgenheid  

willen we hem/haar een kruisje geven: 

(naam),  

God zegene en beware u. 

In de naam van de Vader, de Zoon 

en de heilige Geest. Amen 
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Onze Vader, 

die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van u is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen 

 
Wees gegroet Maria, 

vol van genade, 

de Heer is met u; 

gezegend zijt gij  

boven alle vrouwen 

en gezegend is de vrucht  

van uw lichaam, Jezus. 

Heilige Maria, 

Moeder Gods, 

bid voor ons, 

arme zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen 

 



   

 


