
 
 

Begeleiding bij uitvaart 

Als predikant heb ik in de zeventien jaar kerkelijk werk vele uitvaartplechtigheden 

geleid. Ook als geestelijk verzorger bij Defensie ben ik meermalen betrokken 

geweest bij uitvaartceremonies, soms met (beperkte) militaire eer, soms een 

‘burgerlijke’ ceremonie. Wanneer ik als predikant bij een uitvaart betrokken was, 

betrof dat over het algemeen mensen die de wens koesterden dat tijdens de 

uitvaartdienst troost en hoop werd gezocht in de traditie en liturgie van de christelijke 

kerk.  

Daarnaast heb ik gedurende mijn leven een toenemend aantal begrafenis- of 

crematieplechtigheden geleid waarbij niet zozeer het feit dat ik predikant was, als 

wel de relatie met de overledene of nabestaanden aanleiding was om mij te vragen 

de ceremonie te leiden, ook als er geen sprake was van een specifieke 

geloofsovertuiging.  

Voor mij staat voorop dat een uitvaart recht moet doen aan de nagedachtenis van de 

overledene en aan de gevoelens en opvattingen van de nabestaanden. Waar de 

ruimte geboden wordt, zal ik vanuit mijn eigen joods-christelijke traditie zeker teksten 

aanbieden, maar nooit zal ik een uitvaart beschouwen als een gelegenheid om te 

‘evangeliseren.’ In de praktijk blijkt dat vaak veel behoefte is aan iemand die de 

christelijke traditie en taal kent, omdat nabestaanden - hoewel niet zelden zelf niet 

meer betrokken bij het instituut kerk – toch graag in de geest van de overledene 

willen handelen, maar aarzelen om een predikant of priester van een lokale 

gemeenschap te benaderen. Soms ook zijn erbij leven breuken ontstaan tussen de 

gestorvene en het kerkelijk instituut, maar niet met de essentie van het geloof. 

Waar mogelijk en gewenst zal ik nabestaanden zoveel mogelijk betrekken bij de 

vormgeving en uitvoering van de ceremonie, bv. door het uitspreken van 

persoonlijke herinneringen of het deelnemen in rituelen. 

Kosten: voor mijn betrokkenheid bij een uitvaartplechtigheid reken ik 50 euro per 

dagdeel plus reiskosten. Te denken valt daarbij aan een huisbezoek (en indien nodig 

een tweede) om de plechtigheid voor te bespreken, mijn inhoudelijke voorbereiding 

van de plechtigheid (toespraak, gedichten, gebeden, rituelen) en het leiden van de 

uitvaartceremonie. 

 

 


