
 
 

Ik bid voor jou 
 
 
 



Ik bid voor jou … 
(Troostgebeden voor een dierbare overledene: in tijden van verdriet of bij 
een graf of thuis samen met de gehele familie.) 
 
In de naam van de vader en de Zoon en de Heilige Geest.  Amen 
 
Onze Vader 
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. Amen 
 
Gebed 
Heer, U heeft ons gemaakt om te leven bij U. Geef Uw liefde en Uw trouw 
aan allen die van ons zijn heengegaan. Maak dat zij in alles waarin wij hen 
herdenken tot ons mogen blijven spreken en dat zij mogen voortleven in 
ons hart en in ons gebed. Laat ons in onze zorg en liefde voor elkaar Uw 
belofte herkennen dat U ook allen trouw zult zijn tot in de 
eeuwigheid. Wij vragen het U, door Christus onze Heer. Amen 
 
Gedenken 
In liefde denken we nu aan N... Onze God is een God voor iedereen. 
Hemel en aarde zijn één. Er is maar één wereld: een wereld van levenden. 
De heiligen en onze dierbaren zijn al thuisgekomen bij God. Met hen 
weten wij ons verbonden en bij hen putten wij bemoediging en inspiratie, 
nu wij nog onderweg zijn. Wijzelf mogen ook hoopvol uitzien naar de 
voltooiing, naar onze eindbestemming bij God. Die God roepen wij aan en 
vertrouwen op Hem.  
 
Troostgedachten van Augustinus 
Ween niet. De dood is niets. Ik ben slechts naar de andere kant. Ik ben 
mezelf, jij bent jezelf. Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd. Noem 
me zoals je me steeds genoemd hebt. Spreek tegen me zoals weleer,  
op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest. Lach om me wat ons samen 



heeft doen lachen. Denk aan mij, bid met mij. Spreek mijn naam uit 
thuis, zoals je altijd gedaan hebt zonder hem te benadrukken, zonder een 
zweem van droefheid. Het leven is wat het altijd is geweest. De draad is 
niet gebroken. Waarom zou ik uit je gedachten zijn? Omdat je me niet 
meer ziet?  Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg. Zie 
je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid 
terugvinden. Dus, droog je tranen en ween niet, als je van me houdt.  
 
Psalm 130 
Vanuit mijn verdriet en gemis roep ik tot U, Heer! 
Heer, hoor mij, luister toch naar mijn bidden en smeken. 
 

Als U, Heer, alles wat wij fout doen blijft zien,  
blijft niemand overeind. 
 

Maar bij U is vergeving want U bent liefde en barmhartigheid. 
Ik zie uit naar U, heel mijn hart verlangt naar U;  
 

Ik wacht, in vertrouwen op Uw woord en zegen. 
Mijn hart ziet naar U uit, meer dan wachters uitzien naar de ochtend. 
 

Wij allen wachten in vertrouwen op U; Want U bent liefde en bij U geeft 
ons verlossing in overvloed. 
 
(Optioneel ritueel: Wijwater besprenkeling /licht aansteken) 
 
Evangelie: Johannes 20, 11-18 
Toen Maria Magdala zich huilend bij het graf van Jezus stond zag ze twee 
engelen zitten. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer 
weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Na deze 
woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus 
was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de 
tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem 
hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ 
Ze draaide zich om en zei: ‘meester’. ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog 
niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen 
hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook 
jullie God is.’ Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei: ‘Ik heb de Heer 
gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Hij is verrezen.  



Gebed door volwassenen  
Wij bidden tot U; Goede en barmartige God, uit wie ons bestaan 
voortkomt en tot wie wij allen terugkeren. U draagt ieder mens in uw 
hart. Moge onze dierbare opgenomen worden in de kring van allen die al 
bij U zijn. 
 
Heer, in dit uur kom ik vol vertrouwen tot U. U hebt uw zoon gezonden 
om ons allen te redden. Hij heeft ons het vooruitzicht op het eeuwig 
leven bij U gegeven. Ik leg mijn verdriet en mijn gemis in Uw handen. In 
dezelfde handen waarin mijn naam gegrift staat sinds mijn doopsel. Ik 
vraag U om rust, sterkte en liefde, zodat ik verder kan gaan met mijn 
leven, hoopvol vertrouwend dat hij/zij bij U leeft in eeuwigheid. Amen 
 
Gebed door kinderen 
Lieve God, U bent de vader van alle mensen. U bent ook mijn vader in de 
hemel. Ik mis N... heel erg. Door Jezus weet ik dat wij elkaar toch weer 
een keer zullen zien. Ik vertrouw en geloof dat N... bij U gelukkig is. 
 
Wees gegroet Maria 
Wees gegroet, Maria, vol van genade. 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 
 

Slotgebed 
Barmhartige God, U bent de Heer van al het leven. U bent het, die mij 
sterkt en mij troost, als ik door een diep dal van rouw en verdriet ga. 
Altijd wilt u naast mij staan en op momenten van mijn diepste droefheid 
fluistert U mij toe: “Vertrouw op Mij, want Ik ben met jou.” 
In de naam van de vader en de Zoon en de Heilige Geest.  Amen 
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