Gebedsdienst thuis voor degenen die niet in staat zijn
om de begrafenis bij te wonen.

Opening
De epidemie staat ons niet toe deel te nemen aan de uitvaart van (Naam) maar toch wille we door
deze tijd van gebed, de genegenheid uitdrukken die we voor hem/haar hebben en we vertrouwen
hem/haar toe aan de Heer, in gemeenschap met allen die door dit heengaan worden getroffen.
Moge onze woorden, gebaren en stiltes gebeden zijn voor (Naam). Moge de Heer hem/haar
verwelkomen in zijn licht.
Met vertrouwen kunnen we nu het kruisteken maken:
"In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest"
Herinnering aan de overledene
Laten we in ons hart de herinnering oproepen aan (Naam), aan onze relatie met hem/haar, aan alle
momenten die we met (Naam) hebben meegemaakt.
(We kunnen dat in een paar woorden uitdrukken)
Lichtritus (We kunnen een kaars aansteken)
God onze Heer, de dood van (Naam) herinnert ons
aan de broosheid van ons menselijk bestaan,
maar voor hen die in uw liefde geloven
betekent de dood niet het einde van alles.
Voor de kinderen van God is er hoop
en schijnt het licht van Christus,
van Hem die door zijn verrijzenis de dood heeft overwonnen.
Openingsgebed
Heer Jezus Christus,
in dit uur van verdriet wenden wij ons tot u:
u bent gekomen om te leven en te sterven in deze wereld,
zodat iedere mens met u kan leven.
Open ons hart voor deze hoop, zo we bidden U,
die leeft met de Vader en de Heilige Geest, nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonika.
(1 Thess 4, 13-14.17d-18)
Broeders en zusters,
Wij willen u niet in onwetendheid laten
over het lot van hen die ontslapen zijn;
gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen,

die geen hoop hebben.
Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan;
evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen
levend met Hem meevoeren.
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
Troost elkander dan met deze woorden.
Psalm 130
Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed.

Refr.: Ik stel mijn hoop op de Heer, ik ben zeker van zijn woord.

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.

Refr.: Ik stel mijn hoop op de Heer, ik ben zeker van zijn woord.

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit,
meer dan wachters naar de ochtend.

Refr.: Ik stel mijn hoop op de Heer, ik ben zeker van zijn woord.

Meer dan wachters naar de ochtend
hunkert Israël naar Hem.
Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
Hij zal Israël verlossen
van zijn ongerechtigheid.

Refr.: Ik stel mijn hoop op de Heer, ik ben zeker van zijn woord.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Refr.: Ik stel mijn hoop op de Heer, ik ben zeker van zijn woord.
Evangelie Johannes 14, 1-6
Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Laat uw hart niet verontrust worden.
Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.
In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.
Ware dit niet zo dan zou Ik het u hebben gezegd,
want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.
En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid,
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.
Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend."
Tomas zei tot Hem:
"Heer, wij weten niet waar Gij heengaat:
hoe moeten wij dan de weg kennen?"

Jezus antwoordde hem:
"Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij."
Voorbede
Heer, U kijkt met tederheid naar (Naam) die ons nu heeft verlaten.
Moge hij eeuwige vreugde vinden bij U.
Heer, u weet hoe verdrietig we zijn.
Geef ons de kracht van het geloof, het licht van de hoop en de veerkracht van de liefde
om deze beproeving samen en met U te doorstaan.
Heer, wij bidden tot U voor hen die lijden en ziekte kennen en voor allen die voor hen zorgen.
Geef ieder de moed en het geloof om deze beproevingen met U te beleven.
Heer, we bidden tot U voor de Kerk
waarvan de zending is om Uw liefde aan de mensen te openbaren.
Moge dit goede nieuws worden aanvaard door iedereen die u zoekt.
Gebed van dankzegging
Heer, God onze Vader, u kent ons verdriet om het droevige heengaan vertrek van (Naam)
Toch herinneren we ons ook
alle mooie en goede dingen die hij/zij in zijn/haar leven heeft gedaan; we weten wat we van
hem/haar hebben gekregen en we danken U daarvoor.
Hij/zij had ook zijn/haar zwakheden en zijn/haar beperkingen,
geef hem/har uw vergeving.
Wij herinneren ons dat uw Zoon Jezus Christus,
door zijn dood aan het kruis alle eenzaamheid heeft samengebracht;
en door zijn leven, sterker dan de dood,
verzekert hij ons dat we zullen leven.
Daarom durven wij, met al diegenen die ons zijn voorgegaan en die dicht bij u wonen,
tegen u te zeggen:
Onze Vader die in de hemel is, 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 we vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
Aanbeveling aan God van de overledene
Heer, onze God, bevelen wij u aan (onze broeder/zuster) (Naam)
die Gij tot uw kind hebt gemaakt door de genade van het doopsel.
U gaf hem/haar uw liefde gedurende zijn/haar leven;
nu hij/zij deze wereld heeft verlaten, verlos hem/haar van alle kwaad,
leid hem/haar naar uw paradijs, waar geen rouw, tranen of pijn meer is,
maar vreugde en vrede, met uw Zoon en de Heilige Geest, voor eeuwig en altijd.
Gebed tot Maria

Maria, u die aan de voet van het kruis stond
en leed toen u Jezus, uw Zoon, zag,
help ons in deze beproeving.
In de hoop op de opstanding, bidden we samen tot u:
Wees gegroet Maria, de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Als de epidemie voorbij is, zal er een H. Mis worden opgedragen voor de overledenen van de parochie.

