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9 – 07 - 2010 
Avondwake voor Kristine 



 

LITURGIE VAN HET LEVEN .... 

 

Voorganger : Welkom 

 

Beste familie en vrienden, we zijn  

hier verenigd rondom Kristine,  

om afscheid van haar te nemen. 

Ik begroet u met eerbied 

en met medeleven. 

We willen even in stilte aan Kristine denken. 

We plaatsen haar naam hier vooraan bij het kruis 

en de brandende paaskaars. 

Laten wij deze avondwake beginnen: 

In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest 

 

Voorganger: Openingsritueel 

 

Wanneer iemand in ons midden sterft,  

valt er een schaduw, onafwendbaar. 

Onze woorden verstommen. 

Ons geluk verstilt. 

Onze liefde lijkt vruchteloos. 

Wij voelen eenzaamheid en kilte: 

de twijfel van de dood. 

Is het levenslicht dat mensen zien 

als zij geboren worden, 

niet krachtiger dan deze duisternis? 

Zal het niet langer duren 

dan de tijd die ons gegeven is? 

 

Laten wij onze ogen richten tot God, 

die zoveel groter is dan wij durven vermoeden. 

Laten wij opzien naar Hem, 

die aanvang is van alle leven  

en toekomst zonder einde. 

En laten wij Kristine 

in wiens ogen –voor zover wij zien- 

het levenslicht nu gebroken is, 

gelovig uit handen geven en haar  

toevertrouwen aan het volle licht. 

 



Voorzanger: Ritus van het licht  

 

Wij willen recht doen aan deze gestorven mens, 

om alles wat zij was 

en wat zij voor mensen betekent heeft. 

Want God gaf haar de kracht 

en het vermogen om onvergetelijk 

en enig mens te zijn. 

Daarvan willen wij getuigen. 

Dat zijn de dingen 

die geschreven zullen staan  

in het Boek van het Leven. 

 

1) De eerste kaars wil een teken van ‘liefde’ zijn. 

 

 

Veerle brengt een kaars naar het altaar. 

 

Geert: 

Liefde was voor Kristine een werkwoord: 

 wandelen en fietsen in de natuur 

 reizen 

 de internationale keuken uitproberen 

Je hebt het leven echt liefgehad. 

Je hebt lief en leed met Jan gedeeld. 

 

Voorganger: 

God, wij bidden, 

wil nu ter harte nemen 

wat Kristine zo nauw aan het hart lag. 

Wil liefde met Liefde beantwoorden, 

vooral in dit uur 

van afscheid en droefenis. 

 

Samen: 

Behoud in ons het verlangen naar liefde, 

dat zij altijd de grond mag zijn 

waarop wij staande blijven. 

 

2) De tweede kaars wil een teken van ‘eenvoud’ zijn. 

 

Tom, Marlies en Sabien brengen hun kaarsjes. 

 



Geert: 

Eenvoud van hart en vriendelijk voor al wie je ontmoette, 

dit heeft je gesierd. 

Mensen vonden in je huis een thuis. 

Je deelde wat je had met anderen. 

Veel zei je niet maar achter de schermen was je inzet des te groter. 

 

Voorganger: 

God, 

geef aan Kristine 

die zich voor niets of niemand  

te groot geacht heeft, 

naar uw maat, 

de eer die zij verdient. 

 

Samen: 

Help ons om af te zien  

van trots en hoogmoed. 

Leer ons belangeloos en met overgave 

elkander dienen. 

 

3) De derde kaars wil een teken zijn van ‘inzet’. 

 

Joeri steekt de derde kaars aan. 

 

Geert: 

Jij hebt je talenten gebruikt. 

Je hebt ingezet wat je had, 

zonder aarzeling, zonder omzien. 

Je zou niet rusten als je niet alles had gedaan 

wat voor jou mogelijk was. 

Je inzet in je gezin, in het ziekenhuis en de diverse verenigingen blijft een  

voorbeeld voor iedereen. 

 

Voorganger: 

God, 

nog minder dan een vader kan voorbij gaan 

aan de moeite van zijn kind, 

zult Gij de grote inzet 

van Kristine kunnen vergeten. 

Niets is zo kostbaar in uw ogen, 

als wat mensen voor elkaar doen, 

zonder berekening. 

Laat deze arbeid vruchtbaar worden, 

zoals het zaad dat kiemt 

terwijl de boer afwezig is en slaapt. 

 

Samen: 

En doe ons inzien, God, 

dat niet alleen de oogst, 



maar juist de moeite die wij doen  

aan alles zoveel zin en inhoud geeft. 

 

4) De vierde kaars wil een teken zijn van ‘vreugde’. 

 

Katrien, Karen en Kim brengen hun kaarsjes. 

 

Geert: 

Je was een teken van vreugde. 

Samen met jou hebben we echte vreugde beleefd. 

Je hebt met ieder van ons blije dagen gekend. 

Je hebt gelachen. Je was gelukkig. 

Je genoot van de lange wandelingen en het ontdekken 

van nieuwe culturen en landen. 

 

Voorganger: 

God, dat wij met Kristine 

niet langer de vreugde kunnen delen, valt ons zwaar. 

Doe haar nu vreugde kennen bij U; 

een vreugde die door niets  

of niemand kan ontnomen worden. 

 

Samen: 

En laat de vreugde in ons eigen hart 

niet doven, maar onverwoestbaar zijn. 

 

5) De vijfde kaars wil een teken zijn van ‘trouw’. 

 

Wouter steekt zijn vijfde kaarsje aan. 

 

Geert: 

Wie je kende, kan getuigen van je trouw. 

Het ja-woord met Jan ben je steeds nagekomen, 

je was een echtgenote waarop hij steeds kon rekenen. 

Een woord was voor jou een woord. 

Jouw woorden hadden een waarde. 

 



Voorganger: 

God, onze toevlucht, 

dankzij de trouw van mensen, is er hoop. 

Dank zij de hoop, vinden wij leven. 

Wij bidden U, 

wil leven geven zonder einde, 

aan Kristine en aan al uw getrouwen. 

 

Samen: 

Bekrachtig uw belofte, 

dat wat mensen opbrengen 

in geloof en trouw aan U, 

in honderdvoud zal voortbestaan. 

 

6) De zesde kaars wil een teken zijn van ‘leergierigheid’. 

 

Katrijn en Matthias brengen hun kaarsjes. 

 

Geert: 

Je leergierigheid uitte zich op verschillende domeinen. 

Je ging jarenlang naar de Spaanse les.  

Op je reizen wilde je alles weten over de inheemse 

fauna en flora. 

Je nieuwsgierigheid voor de vreemde culturen met hun 

cullinaire gewoonten was enorm groot. 

 

Voorganger: 

God, van wie alle wijsheid komt, 

open Kristine nu de ogen  

en laat haar zien wat geen mens ooit zag. 

Openbaar wat Gij verborgen hield. 

 

Samen: 

Leer ons ook zelf spreken, 

met eerbied en ontzag, 

en ons een naam als deze herinneren, 

helder als licht en verklarend, 

wat wij nog niet verstonden. 

 

7) De zevende kaars wil een teken zijn van ‘moed’. 

 

Inge steekt de zevende kaars aan. 

 



Geert: 

Je moed kwam vooral de laatste jaren tot uiting. 

De manier waarop je gevochten hebt tegen 

je opkomende ziekte heeft je groot gemaakt. 

Je kloeg zelden over de pijn of ongemakken. 

Steeds bleef je opgewekt door het leven gaan en 

maakte je tijd voor alles en iedereen. 

Je nam zeer waardig afscheid van ons allen. 

 

Voorganger: 

God, 

bekrachtig in Kristine 

wat zijzelf reeds heeft bewezen: 

een grote waardigheid. 

Ontvang haar als uw vriendin. 

Omarm haar als uw kind. 

En wil de pijn verzachten, ook in ons hart. 

 

Samen: 

Help ons dat wij om uwentwille 

en omwille van Kristine 

de moed opbrengen 

om nu en telkens weer te herbeginnen. 

 

Gebed  als afsluiting van de lichtritus. 

 

Voorganger: 

Heer, 

God en Vader, 

wij leggen in uw handen, 

elke herinnering die Kristine ons nalaat: 

alles wat deugd deed, 

alles waarin zij groot was, 

alles wat haar verheugde of bedroefde, 

alles wat ons met haar verbond. 

Maar ook datgene waar zij 

niet in slaagde, 

datgene wat onaf bleek, 

datgene waarin zij 

toch maar een mens was. 

En ook datgene van onszelf, 

dat wij nog hadden goed te maken. 

Aanvaard ons gebed, Heer, 

en wil het heiligen. 

Amen. 

 

We luisteren nu naar het Ave Verum ( C. Gounod ). 

 

Hilde: Ik draag je. 

Op een nacht had een man deze droom: 



hij liep samen met God langs een strand. 

Heel zijn leven trok aan hem voorbij 

en liet sporen achter in het zand. 

 

De man keek om en ontdekte 

dat er soms maar één voetspoor was in het zand. 

En hij stelde vast 

dat het juist die dagen waren in zijn leven 

waarop hij zich ellendig en verdrietig had gevoeld. 

 

Hij vroeg aan God: 

had Je mij niet beloofd dat Je bij mij zou zijn? 

Hoe komt het dat het dan dat ik in dagen van ellende 

maar één voetspoor zie? 

Waarom heb je mij steeds alleen gelaten 

als ik Je het meeste nodig had? 

 

God antwoordde: toch houd ik van jou 

en laat Ik je nooit in de steek! 

Op de dagen dat je het meest geleden hebt 

en dat je Mij het meest nodig had, 

de dagen dat je maar één spoor ontdekt hebt 

in het zand, 

toen heb ik je gedragen. 

 

Geloofsbelijdenis: 

 

Voorganger: 

Wij beleiden ons geloof en vertrouwen ons toe aan God, 

die een goede en barmhartige God is. 

 

Samen: 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, 

zijn enige Zoon, onze Heer; 

die ontvangen is van de heilige Geest,  

en geboren uit de Maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

gekruisigd is, gestorven en begraven; 

die neergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 

die opgevaren is ten hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

zijn almachtige Vader. 

Vandaar zal Hij komen oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest; 

de heilige katholieke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 



de vergiffenis van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

het eeuwig leven. 

Amen. 

 

Voorganger: 

Bidden wij tot de Vader met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. 

Onze Vader 

Wees gegroet (3x) 

 

Heidi: Slotgebed 

Heer God, 

hoe mooier en rijker de herinneringen, 

des te moeilijker valt het te scheiden. 

Laten wij, doorheen elk gemis, 

dankbaarheid bewaren om Kristine. 

Help ons de mooie dingen van weleer 

mee te dragen als een kostbaar geschenk, 

als een verborgen schat, een onafneembaar bezit. 

Dan zal het verleden in ons 

levensmoed en vreugde wekken, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 

Amen. 

 

Geert: Dankwoord 

Namens Jan en de naaste familie willen wij u danken voor jullie  

aanwezigheid en steun tijdens deze moeilijke periode.  In het 

bijzonder willen we volgende personen nog extra bedanken:  

het verplegend personeel en dokters van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout -  

campus Sint-Elisabeth. 

 

Zegening: 

 

Voorganger: 

Moge Gods Heilige Geest 

u zegenen, 

u troosten 

en in de liefde bewaren. 

 

 


