
TEN AFSCHEID 
 
In de Avondwake in onze kerk stellen we iemand die overleden is en van wie we afscheid nemen in 
het middelpunt van de aandacht. In symbolen, woorden en muziek wordt deze persoon met liefde en 
aandacht herdacht.  
Afscheid nemen is loslaten, maar niet zodanig dat we niets meer van die persoon in onze herinnering 
houden. Afscheid nemen is steeds iets vasthouden van de geliefde persoon. 
Mensen hebben in hun leven veel relaties. In een Avondwake wordt naar voren gebracht wat iemand 
bezielde in het leven, waar hij of zij in geloofde, wie hij of zij was en deed. Dit wordt niet alleen 
gedaan om de geliefde persoon 'tot leven te brengen', maar ook om na te gaan of we ons met deze 
persoon kunnen vereenzelvigen: kijk eens hoe deze persoon geleefd heeft en kunnen wij dat in zijn 
of haar plaats ook doen? Welke betekenis heeft deze persoon voor ons gehad? Uit veel 
beschrijvingen van een overleden persoon komt naar voren wat mensen voor elkaar kunnen 
betekenen, hoe zorgzaam ze voor anderen kunnen zijn, hoe ze in staat zijn zichzelf te geven ten 
gunste van andere mensen. Dan blijkt hoe belangrijk zo'n leven is geweest en met hoeveel 
dankbaarheid we op dat leven kunnen terugzien. Elk leven heeft een betekenis en elk leven is een 
levensles. 
In de Avondwake willen we ook tot uitdrukking brengen dat de mens die overleden is, zich geborgen 
mag weten. Zo geborgen dat in de uitvaartliturgie de volgende dag gezongen kan worden: 

Laat mij nu gaan, 
ik ben geborgen 
en vind de rust,  
een nieuwe morgen. 

Een Avondwake is een afscheidsviering, waarin het unieke van een mens, die ons dierbaar is, wordt 
belicht. In ieder mensenleven doen zich mogelijkheden en onmogelijkheden voor, hebben we te 
maken met vreugde en verdriet, pijn en angst, hoop en wanhoop. Maar ook wordt zichtbaar wat 
voor iemand 'heilig' is.  
Voor iedereen bidden we in de Avondwake dat hij of zij opgenomen is in de palm van Gods hand, dat 
hij of zij zich 'geborgen' mag weten. 
 
Werkgroep Avondwake (SV) 
Uit: Parochieblad Sr. Andreasparochie nr. 19, 13 juni 2009 
 
 


