Voor
elkaar
Mijn wensen voor de uitvaartplechtigheid

In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen

kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei
tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw
huis, want u zult sterven en niet leven.
Jesaja 38:1 (HSV)

Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De

profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en
zei: ‘Dit zegt de HEER: Maak je laatste wilsbeschikking op,
want je sterft. Je zult niet meer beter worden.’
Jesaja 38:1 (NBV)

2

Hebt u uw laatste wensen voor elkaar gemaakt?
Dat is voor velen van ons geen makkelijke vraag om te
beantwoorden.
Het is ook geen makkelijke vraag om te stellen.
Toch helpt het uw nabestaanden en ook de kerk waar u lid
van

bent

als

u

enkele

Wist u dat…

wensen voor de uitvaart
kenbaar maakt. Dit kan

– in 1960 bij slechts 4% van de

extra leed voorkomen.
De

gewoonten

uitvaarten

in

uitvaarten
de

land

dat

voor

meerderheid

van

de

uitvaarten een crematie is (63%
in 2016)?

zijn zo veranderd en zo
verschillend

werd

een crematie, terwijl sinds 2003

rondom
ons

gekozen

bron: crematorium.nl

weinig

meer vanzelfsprekend is.

– de overgrote meerderheid van
de Nederlanders (82%) nooit of
bijna nooit in de kerk komt en

Dat gekozen wordt voor

nog maar 14% gelooft in een

een begrafenis en dat die

persoonlijke God?

voorafgegaan wordt door

bron: onderzoek God in Nederland 2015

een kerkdienst is niet wat

de meeste nabestaanden in ons land gewend zijn.
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Wat niet veranderd is, is dat nabestaanden graag de wil
van de overledene uitvoeren.
Juist daarom helpt het als we onze wensen kenbaar
gemaakt hebben.
Dit boekje is geschreven om nabestaanden en de kerk
duidelijkheid te verschaffen over de wensen voor een
eventuele bijeenkomst bij de uitvaart.
Door de vragen in dit boekje te beantwoorden, helpen we
elkaar.

We maken het VOOR ELKAAR.
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Karakter van de plechtigheid
Voor de plechtigheid kunnen er bij u en de nabestaanden
allerlei wensen leven. Het spreekt niet voor zich dat die
wensen aan elkaar gelijk zijn.
Sowieso is het daarom aan te bevelen dat u dit boekje met
mogelijke nabestaanden bespreekt.

In hoeverre alle wensen uitgevoerd kunnen worden, wordt
soms ook mede bepaald door het gekozen karakter van de
plechtigheid.

Voordat een kerk bij een uitvaart betrokken wordt, heeft
deze niets in te brengen. Een lidmaatschap van een kerk
betekent niet automatisch dat die kerk bij de uitvaart
betrokken is. De uitvaart is in eerste instantie een familieaangelegenheid waar een kerk zich niet in kan mengen.

Als de overledene lid is van de kerk en er voor gekozen
wordt om de kerk bij de uitvaart te betrekken, dan kan
dat op twee verschillende manieren.
1. De familie en / of andere nabestaanden kunnen ervoor
3

kiezen

om

bij

de

uitvaart

zelf

een

ceremonie

/

samenkomst te beleggen waarbij ze de kerk vragen om
vanuit de Bijbel een stichtelijk woord te spreken. Deze
samenkomst valt volledig onder verantwoordelijkheid van
de nabestaanden.
De nabestaanden regelen een locatie, de sprekers, de
muziek, etc.
Zolang als de inhoud van de ceremonie niet op gespannen
voet staat met de inhoud van het Woord van God is de
kerk altijd bereid in te gaan op een verzoek om een
dominee of spreker te regelen die tijdens de ceremonie een
gebed

uitspreekt

en

de

boodschap

uit

Gods

Woord

meegeeft.
Met deze dominee of spreker kan overlegd worden of die
de rest van de samenkomst ook wil leiden.
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De kosten voor de spreker / dominee worden bij leden van
de gemeente door de kerk gedragen.

2. De familie en / of andere nabestaanden kunnen ook de
keuze maken om
de

kerk

vragen

een

kerkdienst

te

beleggen.
Deze

kerkdienst

valt

volledig

onder

verant-

woordelijkheid
van

de

kerkenraad.
Een kerkdienst is
een

dienst

waarin

Gods

Woord

centraal

staat.
Bij

de

Wist u dat...

te

artikel 65 van de kerkorde van de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland (art. 65
K.O.) voorschrijft:

Wanneer

een

kerkenraad

vanwege

het

overlijden van een lid van de gemeente een
dienst belegt, zal hij er op toezien dat in deze
dienst niet de overledene maar de bediening
van het Woord centraal staat.

De kerkenraden worden opgewekt de leden
der gemeente in prediking en pastoraat aan

te sporen blijvend te kiezen voor het begraven
als

vorm

van

lijkbezorging,

die

in

overeenstemming is met de aanwijzingen die
de Heilige Schrift hieromtrent bevat.

voorbereiding

van

deze

dienst

worden

de

nabestaanden betrokken bij de invulling en keuze van de
Bijbeltekst en geestelijke liederen. Net als in de zondagse
kerkdiensten worden liederen gezongen / beluisterd waarin
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Gods redding en eer centraal staat. Er worden liederen
gekozen die Bijbels zijn, in overeenstemming met de
belijdenis van de Kerk en passend bij de liturgie.
De nabestaanden
krijgen

de

ruimte voor een
in

memoriam

om

de

overledene

te

gedenken. Een in
memoriam

is

een
herinnering

/

levensbeschrijving

van

de overledene.
Vanwege

dat

de overledene in
handen

van

de

God

is,

ligt het gevoelig
wanneer

in

de

dienst in zo’n in
memoriam

art. 69 K.O. voorschrijft over het zingen in de
kerkdiensten:

In de eredienst zullen in principe de Psalmen
gezongen

worden,

schriftgedeelten
vastgesteld.

alsmede

door

de

de

generale

berijmde
synode

Voor andere liederen gelden de volgende
criteria:

1. de liederen moeten het heilshandelen van

God zodanig vertolken dat zij met het geheel

de

overtuiging

HERE

Wist u dat...

de

van Gods heilsopenbaring in overeenstemming

zijn en van de Geest der Schriften doordrenkt
zijn;
2.

de

liederen

verantwoord zijn;

moeten

confessioneel

3. de liederen moeten liturgisch verantwoord
zijn;

4. de liederen moeten literair en muzikaal op
niveau zijn.

overledene

direct
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aangesproken

wordt.

Wanneer de nabestaanden vragen om het beleggen van een
kerkdienst geven zij daarmee aan dat zij rekening zullen
houden met deze gevoeligheid.
De inhoud en lengte van het in memoriam wordt zo
gekozen dat het in overeenstemming is met het karakter
van een kerkdienst waarbij Gods Woord centraal staat.

Het

kerkgebouw

wordt

ter

beschikking

gesteld.

De

liturgieën worden uitgewerkt en gedrukt. De kerk zorgt
voor een predikant.
De kosten hiervan worden gedragen door de kerk. Een
tegemoetkoming in de kosten is altijd welkom. De kerk
bestaat financieel van giften, schenkingen en legaten
Nabestaanden kunnen de wens te kennen geven dat de
liturgie op andere wijze gedrukt wordt (bijvoorbeeld op
hetzelfde papier en bij dezelfde drukker als de kaart) of
dat zij een voorkeur hebben voor een andere predikant.
Hierin is één en ander mogelijk, maar in die situaties zijn
de eventuele extra kosten voor de nabestaanden.
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Mijn voorkeur – ceremonie of kerkdienst?
Zou u op de volgende pagina (alleen) willen tekenen onder
de optie die uw voorkeur heeft?
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1. ceremonie op eigen locatie ZONDER kerk onder
verantwoordelijkheid van de familie waar de kerkelijke
gemeente NIET bij wordt betrokken

plaats en datum

handtekening

2. ceremonie op eigen locatie MET kerk onder
verantwoordelijkheid van de familie waar de kerkelijke
gemeente bij wordt betrokken

plaats en datum

3.

kerkdienst

handtekening

(evt.

in

kerkgebouw)

onder

verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In deze dienst
staat Gods Woord centraal. Ik heb begrepen wat de
kaders van zo’n kerkdienst zijn en geef daar mijn
voorkeur aan.

plaats en datum

handtekening
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Voorkeur tekst en liederen
Ik

wil

graag

dat

de

volgende

Bijbeltekst(en)

gelezen

worden:

De volgende geestelijke liederen zijn voor mij tijdens mijn
leven van grote betekenis geweest en ik zou graag willen
dat

een

aantal

daarvan

gezongen

ceremonie of kerkdienst:
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wordt

tijdens

de

Opzet voor de kerkdienst
Een kerkdienst voorafgaand aan een begrafenis heeft
globaal genomen de volgende opbouw.

Vóór de dienst wordt een consistoriegebed gebeden
Muziek / orgelspel bij binnenkomst familie en kerkenraad
Welkom (evt. dankwoord) door predikant

Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen
Gebed
In memoriam (en evt. dankwoord)
Zingen?
Schriftlezing
Zingen?
Woordverkondiging
Zingen
Dankgebed
Zingen
Zegen (staande)
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Begrafenisondernemer geeft uitleg
Orgelspel / muziek bij uitdragen

Mogelijkheden op de begraafplaats zijn o.a.
– geloofsbelijdenis
– gebed Onze Vader
– gedicht / lied / Schriftlezing
– ….
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