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1 Voorgeschiedenis en doel van de brochure 
De kerkenraad van de CGK De Zaaier laat deze brochure verschijnen. 
Een tiental jaren geleden verscheen er ook een bezinningsstuk van de 
kerkenraad. Inmiddels zijn de ontwikkelingen in onze samenleving 
rond uitvaartzorg doorgegaan. Het leek ons goed om opnieuw een 
brochure te laten verschijnen. Daarbij is gebruik gemaakt van het stuk 
dat destijds is gepubliceerd, maar daarnaast zijn ook nieuwe stukken 
en/of inzichten toegevoegd.  
Enerzijds wil de kerkenraad met deze brochure ontwikkelingen 
schetsen en duidelijk maken wat haar standpunt is inzake gebruiken 
rond het afscheid nemen van overleden gemeenteleden. Anderzijds wil 
ze met deze brochure een handreiking doen aan de gemeente en op de 
noodzaak wijzen om zich te bezinnen, zaken zoveel mogelijk voor te 
bereiden en vooraf vast te leggen. 
De gemeente van Christus ontkomt er niet aan om zich te bezinnen op 
haar houding inzake begraven, cremeren, resomeren en het ter 
beschikking stellen van het lichaam aan de wetenschap. 
 
Allereerst willen we daarom in deze brochure nagaan wat de Bijbel over 
deze dingen zegt (hoofdstuk 2). Daarna geven we in het kort weer wat 
er aan kerkelijke besluitvorming is (hoofdstuk 3). Om vervolgens het 
standpunt van de kerkenraad te beschrijven en het te voeren beleid 
uiteen te zetten (hoofdstuk 4). Daarbij willen we ook praktische 
handreikingen doen. Zo willen we u onder andere stimuleren uw 
wensen rond uw begrafenis van tevoren vast te laten leggen, om 
familieleden duidelijkheid te geven. 
Vervolgens bespreken we het gedenken van overledenen (hoofdstuk 5), 
daarna andere en moderne opvattingen over lijkbezorging (hoofdstuk 
6) en ten slotte de pastorale nazorg die u mag verwachten (hoofdstuk 
7). 
 
2 Wat zegt de Bijbel? 
De dood is de straf op de zonde. Zie Gen. 3:19: “Want stof bent u en u 
zult tot stof terugkeren”. Vergelijk Rom. 5:12. Daarom is het graf “..het 
graf van de ontbinding” (Jes. 38:17). 
Crematie wordt in de Bijbel als een vreselijke straf gezien. Juda wilde 
zijn schoondochter Thamar verbranden, omdat zij hoererij gepleegd 
zou hebben (Gen. 38:24). 
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Een dochter van een priester die zich ontheiligde door ontucht, moest 
verbrand worden (Lev. 21:9). Datzelfde geldt van een man die tegelijk 
met een dochter en haar moeder trouwt (Lev. 20:14). Het lichaam van 
Achan moest na steniging bij Jericho verbrand worden (Joz. 7:15). 
Koning Josia moet op Gods bevel de beenderen van de priesters van de 
kalverendienst in Bethel opgraven en verbranden (1 Kon. 13:2; 2 Kon. 
23:15-18). Wie dat met een onschuldig iemand doet, haalt de vloek van 
God over zich heen (zie Amos 2:1-3). 
 
Daarbij bedenken we echter wel: 
1. Ons behoud hangt niet van begraven worden of gecremeerd 

worden af. Denk aan christenen die de dood vonden op de 
brandstapel. Op de Grote Dag weet de Heere ieder mens terug te 
vinden, onder welke omstandigheden hij of zij ook gestorven is. 

2. Soms is crematie onvermijdelijk: denk aan tijden van epidemieën, 
vanwege besmettingsgevaar. 

3. In een niet-christelijke omgeving wordt soms geen toestemming 
gegeven om te begraven. Zo is het bijvoorbeeld in delen van 
Japan. 

4. Een belangrijke vraag is hoelang in het post-christelijke Westen 
begraven nog mogelijk zal zijn. De ontwikkelingen, ook op dit 
gebied, kunnen snel gaan. Daarom moeten we blijven pleiten voor 
ruimte voor de christelijke manier van lijkbezorging. 

 
Op vele plaatsen spreekt de Schrift over begraven worden. Het 
voorbeeld van tal van gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament 
geeft de waarde van het begraven worden aan (de aartsvaders, Sara, 
Jozef, Mozes, Stefanus). Vooral is hier van belang dat de Heere Jezus 
Zelf begraven werd. Dat behoort zelfs bij de belijdenis van ons geloof: 
‘Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is 
begraven, en op de derde dag opgewekt, overeenkomstig de Schriften’ 
(1 Kor. 15: 3 en 4). 
Een christen zal willen kiezen om ook in dit opzicht in het spoor van 
zijn Meester te gaan: sterven, begraven worden, opstaan uit de dood. 
1 Kor. 15 wijst daar op een sprekende manier op. Het gestorven lichaam 
van de christen is als een zaadkorrel die in de aarde gezaaid wordt, in 
oneer, zwakheid en vergankelijkheid. Maar het wordt straks opgewekt 
in heerlijkheid, kracht en onvergankelijkheid (1 Kor. 15:42-44). ‘Het 
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gaat als met de wet van het tarwegraan: het sterft om daarna tot leven 
te komen’. 
Wat Paulus hier schrijft is onmogelijk los te zien van de symboliek die 
er ligt in het begraven worden. 
 
3 Het standpunt van de kerk 
In 1983 was op de generale synode van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken het onderwerp ‘crematie’ aan de orde. De synode was van 
oordeel dat: 
1. het geheel in overeenstemming met de in de Heilige Schrift 

gevolgde praktijk is om doden te begraven, temeer daar blijkens de 
boodschap van de heilige Schrift de Heere Jezus Christus Zelf ons 
in begrafenis en opstanding uit de doden is voorgegaan; 

2. er geen argumenten, overwegingen of redenen aanwijsbaar zijn die 
er toe zouden dwingen om van de gewoonte van begraven af te 
wijken; 

3. voor een ieder in de persoonlijke beslissing ten dezen het besef 
bepalend zal moeten zijn dat de Heere ook over ons gestorven 
lichaam zeggenschap heeft; 

Op grond hiervan sprak de Synode uit dat de kerken worden opgewekt 
de leden der gemeente in prediking en pastoraat aan te sporen blijvend 
te kiezen voor het begraven, als die vorm van lijkbezorging die in 
overeenstemming is met de aanwijzingen die de heilige Schrift 
hieromtrent bevat. 
 
4 Wat mag u verwachten van de kerkenraad? 
Het is wellicht goed om allereerst duidelijk te maken dat de kerkenraad, 
in lijn met Schrift en belijdenis van de kerk van alle eeuwen, aan 
begraven de voorkeur geeft. We spreken immers iedere zondag uit dat 
we geloven in de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Het 
wordt in de aarde gezaaid en rust daar tot op de jongste dag. Juist bij 
het begraven wordt het geloof in Christus beleden en mag de oproep tot 
geloof en bekering klinken. 
 
In Jesaja 38:1 krijgt Hizkia de boodschap: “Regel de zaken van uw huis, 
want u zult sterven en niet leven”. In Hebreeën 9:27 lezen we dat we 
eenmaal moeten sterven. Die woorden zijn ook nu van belang. Vooral 
omdat we verzoend moeten worden met God door de Heere Jezus 
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Christus. Dan is er geloofsverwachting en weten we dat Hij ook voor 
ons een plaats bereid heeft. 
Daarbij is pastoraat door middel van de prediking maar ook in de 
bezoeken die we als ambtsdragers mogen doen, bij u thuis, belangrijk.  
Het getuigenis van iemand die heengaat mag voor de nabestaanden na 
het sterven tot bemoediging zijn. Juist daardoor kunnen mensen tot 
inkeer komen wanneer iemand ook na zijn leven door dat getuigenis 
nog spreekt. De kerkenraad dient zich ervoor in te zetten dat dit 
getuigenis zal klinken. Tot eer van God die het werkte en tot zegen van 
nabestaanden. Dit getuigenis zal wel met invoelendheid dienen te 
klinken, juist wanneer (een deel van) hen geen kerkelijke betrokkenheid 
heeft.  
 
4.1 Leg uw wensen vast 
Een belangrijk punt is dat kinderen (of familie) niet vanzelfsprekend 
denken in de lijn van het geloof van hun ouders/familie. Juist daarom is 
het nodig de wensen over de begrafenis en de geestelijke invulling van 
de rouwsamenkomst duidelijk uit te spreken en vast te leggen. 
Een brochure als ‘Zo wil ik het’ kan daarbij van dienst zijn. Uw 
wijkouderling, predikant of bezoekbroeder zal uw wensen graag met u 
bespreken. Daarbij is het van belang dat vastgelegd wordt welk 
Schriftgedeelte moet worden gelezen, welke tekst op de kaart moet 
staan en welke tekst in de samenkomst centraal moet staan, welke 
psalmen of liederen moeten worden gezongen, waarbij u kunt aangeven 
welke betekenis deze voor u hebben gehad. Spreek erover met uw 
vrouw, man en/of kinderen, zodat zij weten hoe dit voor u tot troost is 
geweest en zij niet hoeven te gissen naar passende liederen. De 
genoemde brochure is aan te vragen bij de scriba.  
Daarmee kan hopelijk voorkomen worden dat kinderen, onwetend van 
uw wensen, andere beslissingen nemen. Zo voorkomt u ook dat 
kinderen zouden besluiten tot crematie, omdat de wens van hun vader 
of moeder nooit expliciet is besproken.  
 
4.2 Bij het sterfbed 
De herderlijke zorg rond het levenseinde heeft een belangrijke plaats. 
De toeeigening van het heil in Jezus Christus en het leven uit dit heil 
ook in de laatste fase van het leven, ethische vragen, wellicht nog niet 
uitgesproken schuld of zonde, het kan in die fase besproken worden en 
wat is het belangrijk dat dit ook gebeurt! Dan mag vergeving worden 
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ontvangen en mag de zegen van de HEERE worden gegeven. Ds. 
Middelkoop heeft de gewoonte om bij een bezoek, wanneer het aardse 
levenseinde nabij lijkt, de hogepriesterlijke zegen op te leggen. Indien 
onze gemeente vacant is zal naar bevind van zaken worden gehandeld. 
Laat het weten als u of uw familielid zorg nodig heeft. Zwijg er niet 
over. Laat iemand in de laatste dagen van zijn of haar leven niet zonder 
de zorg van de Goede Herder. 
 
4.3 Na het overlijden. 
Meld u het overlijden van een geliefde zo spoedig mogelijk bij de 
predikant en/of de scriba (scriba@cgkdezaaier.nl). Liefst ook 
telefonisch. Deze zal de kerkenraad op de hoogte stellen. Stuurt u dan 
a.u.b. ook een rouwkaart naar predikant en scriba. Niet alleen voor de 
gang van zaken maar ook ten behoeve van het onderling meeleven in 
de gemeente. Het overlijden zal in de gemeente worden medegedeeld 
door middel van de weekbrief en, indien de begrafenis binnen dezelfde 
week valt, zal er een mailing uitgaan naar (uitsluitend) de 
gemeenteleden die zich hebben opgegeven om zo’n mail te ontvangen. 
In de zondagse eredienst zal bij de mededelingen voorafgaande aan de 
dienst een mededeling van het overlijden worden gedaan. Hierbij wordt 
de gemeente verzocht te gaan staan en na de mededelingen zal, terwijl 
de gemeente staat, een moment van stilte zijn en een psalm worden 
gezongen ter nagedachtenis aan de overledene. 
In de dagen van overlijden tot en met de begrafenis zal de predikant of 
zijn vervanger u willen bezoeken om allereerst mee te leven in het 
verdriet. Vervolgens zal hij ook spreken over de invulling van de 
rouwsamenkomst. Daarbij is uiteraard ook de wens van de overledene 
van belang. Ook de nabestaanden hebben inbreng. Maar denkt u erover 
na wat uw wensen zijn en leg die vast. Dat geeft duidelijkheid ook naar 
de nabestaanden. Wel wijzen we erop dat het een christelijke 
samenkomst is. Er mag dan ook verwacht worden dat de wensen en 
bijdragen daarmee in overeenstemming zijn.  
De begrafenisondernemer zal contact opnemen met de koster voor 
beschikbaarheid van het kerkgebouw en met de predikant/scriba om 
afspraken te maken over de rouwsamenkomst en de begrafenis. Tevens 
kan een organist worden gevraagd en zal worden besproken of de dienst 
al dan niet via media als Kerkomroep met beeld, of met alleen geluid, 
mag worden uitgezonden. 

mailto:scriba@cgkdezaaier.nl
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De begrafenisondernemer is verantwoordelijk voor het gereedmaken en 
drukken van de liturgie. Hij krijgt de gegevens aangeleverd door de 
predikant/voorganger. 
 
4.4 De condoleance 
De wijkouderling/predikant zal de rouwende familie thuis en/of bij de 
condoleance bezoeken. De condoleance kan als de familie dat wenst 
worden afgesloten met Schriftlezing en gebed. Als de kerk niet om 
medewerking wordt gevraagd kan dat verschillende oorzaken hebben. 
Het kan zijn dat de familie niet (meer) gelovig is en geen kerkelijke 
medewerking wenst. Er kunnen ook andere omstandigheden meespelen 
waardoor het moeilijk ligt om kerkelijke betrokkenheid te vragen. In die 
situaties is veel wijsheid en fijngevoeligheid nodig. U mag van de 
wijkouderling/predikant verwachten dat hij voorafgaande aan een 
bezoek bidt om wijsheid en tact. Tegelijkertijd mag u verwachten dat 
zij zullen handelen in de geest van de pastorale gesprekken en het 
geloof wat de overledene tijdens zijn leven heeft uitgedragen. 
 
4.5 De rouwsamenkomst 
Als de overledene zijn wensen voor de rouwsamenkomst kenbaar heeft 
gemaakt, ligt dit voor het verloop hiervan vast. Is dat niet het geval dan 
zal de familie zelf bepalen hoe hun geliefde begraven moet worden. Een 
rouwsamenkomst is, conform onze kerkorde, geen eredienst. Dat 
betekent dat naast de psalmen en liederen die in de erediensten in De 
Zaaier zijn toegestaan ook andere Bijbelgetrouwe liederen gezongen 
mogen worden. De kerkenraad spreekt daarbij de wens uit dat de 
kerkelijke stijl van De Zaaier te herkennen is in de opzet van de liturgie. 
 
Voorafgaand aan de rouwsamenkomst zal er een kort gebed 
uitgesproken worden door de ouderling. Dit vindt normaal gesproken 
plaats nadat de kist gesloten is en vlak voor het moment waarop de 
familie de kerkzaal binnen wordt geleid. In dit gebed wordt de Heere 
gevraagd om kracht en bijstand en een rustig verloop van de 
samenkomst. 
 
In de kerkzaal zal begonnen worden met votum en afgesloten met de 
zegenbede. Tussen deze momenten wordt gebeden om de Heilige 
Geest, uit de Bijbel gelezen, het Woord verkondigd en psalmen en 
geestelijke liederen gezongen. 
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Binnen deze dienst mag ook de familie haar inbreng hebben door 
middel van een ‘In Memoriam’, het voorlezen van een gedicht of het 
doen van de Schriftlezing. De inbreng van de familie vindt bij voorkeur 
plaats voorafgaande aan of direct na het begin van de rouwsamenkomst. 
Dan kan de familie zonder spanning het overige van de samenkomst 
meemaken en heeft het Woord van God het laatste woord. 
 
We wijzen u erop dat het onmogelijk is alle kanten van de overledene 
voor het voetlicht te halen. In een week van rouw is het ophalen en delen 
van allerlei herinneringen een goede zaak. Dat is helpend in het 
rouwproces. Het is echter nooit mogelijk dat alles over te brengen op 
de aanwezigen in de samenkomst. Het is verstandig dit te beperken tot 
een aantal belangrijke feiten en een enkele typering van de overledene.  
 
Heden ten dage is het zeer gebruikelijk dat in bijdragen van de familie 
de overledene zelf wordt aangesproken. Psychologisch is het 
begrijpelijk dat de pijn van het gemis ondragelijk is en de gedachte dat 
een geliefde nog bij je is en aanspreekbaar is, verzachtend werkt. De 
kerkenraad hecht er aan duidelijk te maken dat de wijze waarop de 
Bijbel spreekt over sterven en voortleven anders is dan het huidige 
denken waarin iemand in je omgeving blijft en aanspreekbaar blijft. De 
Bijbel maakt duidelijk dat na het sterven de ziel wordt opgenomen en 
alleen het lichaam nog bij ons is. Beseffend hoe teer en gevoelig dit is, 
wijzen we u erop en vragen u er in uw toespraken zo veel mogelijk 
rekening mee te houden.  
 
Een kort dankwoord kan aan het einde van de samenkomst plaatsvinden 
en wordt aangekondigd door de predikant of de begrafenisondernemer. 
Soms doet men dat liever op de begraafplaats of gecombineerd met het 
‘In memoriam’. Die keuze is aan de familie. 
 
De rouwsamenkomst kan plaatsvinden in de kerkzaal. Daarbij zijn 2 
ouderlingen dan wel de bejaardenouderling en een bezoekbroeder 
aanwezig. Het heeft de voorkeur van de kerkenraad dat de overledene 
dan in de kerkzaal staat opgebaard. 
 
Wanneer de familie wensen heeft die niet binnen een christelijke 
rouwsamenkomst passen, bijvoorbeeld door de keuze voor 
onchristelijke of zelfs antichristelijke muziek, kan worden gekozen 
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voor het houden van een bijeenkomst elders, bijvoorbeeld in de aula 
van de begraafplaats.  
De predikant kan daar wel medewerking aan verlenen, maar de 
kerkenraad draagt daar dan geen verantwoordelijkheid voor. De 
uitvaartondernemer leidt deze bijeenkomst en de voorganger neemt een 
afgebakend deel ervan voor zijn rekening. Binnen dat deel wordt 
gebeden, uit de Bijbel gelezen en gemediteerd over het Bijbelgedeelte.  
 
Op de begraafplaats wordt na de teraardebestelling een kort woord uit 
de Bijbel gelezen en daarover een enkele opmerking gemaakt. Daarna 
wordt de geloofsbelijdenis uitgesproken en het Onze Vader gebeden. 
Daarna kan eventueel ook een kort dankwoord namens de familie 
worden uitgesproken. 
Wanneer de familie de overledene nog even boven het graf wil laten 
staan, blijven de predikant en ouderling als laatste achter en vragen na 
vertrek van de familie om het lichaam van de geliefde alsnog te laten 
neerdalen in het graf. We wijzen u er graag op dat uit onderzoeken blijkt 
dat het voor de rouwverwerking beter is om dat laatste – het liefst in het 
bijzijn van de familie – wel te doen, zodat er echt begraven wordt. 
 
Na de plechtigheid is het gebruikelijk dat de familie nog bij elkaar komt 
met een aantal genodigden om zo de plechtigheid af te sluiten. Het is 
gebruikelijk dat de wijkouderling hierbij ter afsluiting ook een 
Schriftgedeelte leest en een gebed uitspreekt. Als er een maaltijd is, 
zullen we Schriftlezing en gebed graag aan het begin doen.  
Door de predikant of ouderling zal gevraagd worden aan de 
nabestaanden of zij hiermee instemmen. De kerkenraad geeft er de 
voorkeur aan zo de begrafenis af te sluiten en zichtbaar te maken dat 
ook het begraven ingebed is in het Woord. Als de familie het anders 
wenst, wordt dat gerespecteerd. 
 
Aan de begrafenisondernemer(s) wordt deze brochure ter hand gesteld 
zodat deze op de hoogte is(zijn) van de afspraken en de brochure bij de 
familie kan achterlaten. 
 
4.6 Pastorale nazorg 
U mag verwachten dat de predikant die de rouwsamenkomst heeft 
geleid en/of wijkouderling ongeveer een week na de begrafenis een 
bezoek brengt. Hierbij zal worden teruggekeken op het verloop ervan. 
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De familie heeft de mogelijkheid eventuele moeite rond de 
rouwsamenkomst ter sprake te brengen. 
Weduwe/weduwnaar, jonge kinderen en/of achterblijvende ouders 
worden door de predikant/ wijkouderling, in elk geval in het eerste jaar 
bezocht. Achterblijvende volwassen kinderen die tot onze gemeente 
behoren worden door de wijkouderling bezocht na drie of vier weken. 
Bovenstaande uiteraard afhankelijk van de situatie en wijze van 
rouwverwerking. De predikant of wijkouderling willen graag bij een 
weduwe of weduwnaar jaarlijks rond de sterfdag contact opnemen en 
wanneer dat op prijs gesteld wordt een bezoek brengen. Wanneer u daar 
geen behoefte (meer) aan heeft, kunt u dit uiteraard aangeven.  
Ook broers en zussen van de overledene worden, indien zij lid zijn van 
onze gemeente, bezocht. Na overlijden ontvangt u een bezoek van uw 
wijkdiaken. Er kunnen immers ook op financieel gebied moeiten zijn 
rond een overlijden. Ook kan in zo’n bezoek besproken worden of de 
nabestaande (of familie ervan) de financiële zaken verder zelf kan 
oppakken, of dat er daarbij hulp geboden is.  
 
5 Gedenken overledenen 
Binnen onze gemeente is het gebruikelijk om hen die ons ontvielen op 
oudejaarsavond te gedenken. Er zijn gemeenten waar dit op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar (dit valt voor de eerste adventszondag) 
wordt gedaan. 
De namen van de gemeenteleden die ons door de dood ontvielen 
worden in de oudejaarsavonddienst genoemd. Zij zijn leden van de 
verbondsgemeente en als leden van een gemeente mag ook wederzijdse 
betrokkenheid worden verondersteld. Zelfs als de nabestaanden niet 
kozen voor een kerkelijke begrafenis en geen rouwkaart stuurden, dan 
nog kan het overleden gemeentelid wel kerkelijk betrokken zijn 
geweest en/of was er een pastorale relatie. 
Voorafgaande aan de oudejaarsavonddienst informeert de kerkenraad 
de naaste familie zodat zij de gelegenheid heeft deze bij te wonen of te 
beluisteren. 
 
6 Andere vormen 
6.1 Cremeren 
Veel mensen laten zich cremeren. Voor ons als gemeente is dit een 
andere vorm van lijkbezorging. Eeuwenlang is in onze geschiedenis 
begraven de gebruikelijke vorm hiervan geweest. 
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Momenteel laten veel meer mensen zich cremeren dan begraven. In 
2018 werd ruim 65% van de overledenen in Nederland gecremeerd. Dat 
is onmiskenbaar een gevolg van de voortgaande secularisatie van ons 
volk. Het komt voor dat buitenkerkelijke kinderen van een overleden 
gemeentelid besluiten het lichaam van hun vader of moeder te laten 
cremeren. Het is dan de vraag of er tijdens het leven van de overledene 
over gesproken is en of de overledene heeft aangegeven hiermee in te 
stemmen en of dit schriftelijk is vastgelegd. 

6.2 Geschiedenis inzake cremeren  
De wijze van lijkbezorging om een dode door vuur tot as te laten 
worden, komt overal in de wereld voor. Te denken is bijvoorbeeld aan 
de grote wereldgodsdiensten boeddhisme en hindoeïsme. Men gaat dan 
uit van een onsterfelijke ziel, die bevrijd moet worden van het lichaam 
als een tijdelijk huis of zelfs als een gevangenis. 

Onder de Germanen rond 1000 voor Christus was verbranden algemeen 
in gebruik. Door de invloed van het christendom raakte de 
lijkverbranding op retour, al bleven de Germaanse volken zich krachtig 
verzetten. Maar in 785 vaardigde Karel de Grote een edict uit, waarbij 
hij onder bedreiging met de doodstraf ieder verbood een dode ‘volgens 
de rite der heidenen’ te verbranden. 

Binnen de gekerstende wereld kwam verbranden nog wel voor, maar 
dan als een strafmaatregel. 

In Nederland werd in 1955 crematie naast begraven wettelijk mogelijk, 
zij het onder beperkende voorwaarden. In 1968 kwam het in de wet tot 
volledige gelijkstelling van begraven en cremeren. Aanvankelijk waren 
het ongelovige mensen die welbewust kozen voor crematie. Zelfs nog 
in 1970 vond het leeuwenaandeel van de crematies plaats bij mensen 
die helemaal met de kerk gebroken hadden en die met het etiket ‘geen 
godsdienst’ gecremeerd wensten te worden. Men wekte de indruk dat 
men, als er ‘iets’ zou zijn, in elk geval door de lijkverbranding wilde 
voorkomen dat men ooit nog zou worden opgewekt uit de dood. 

Later werd dat anders. Voorstanders van crematie worden nu niet 
zozeer meer geleid door antigodsdienstige sentimenten. Aspecten die 
heden ten dage meespelen zijn het kostenaspect, het ruimteaspect, 
hygiëne en milieu en het vrij zijn van het verzorgen van een graf.  Ook 
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de mogelijkheid van het uitstrooien van de as op een geliefde plaats of 
het juist thuis hebben van de urn, spelen soms mee. 

6.3 Standpunt kerkenraad bij niet-begraven 
De principiële keuze van de kerkenraad is, dat crematie geen 
christelijke vorm van uitvaart is. De Bijbelse lijn is dat de overledene 
wordt begraven. Nadrukkelijk wordt dit ook genoemd in het 
Apostolicum. Argumenten vóór begraven zijn er te over. In zijn 
verkondiging van de opstanding der doden (1 Kor. 15) gebruikt Paulus 
het beeld van de graankorrel: zoals een graankorrel gezaaid wordt, met 
als doel dat er een vruchtdragende halm uit groeit, wordt de gelovige 
begraven in de hoop op de opstanding tot het eeuwige leven. De term 
‘dodenakker’ voor de begraafplaats herinnert daaraan. Zoals de 
graankorrel ‘sterft’ om in nieuw leven uit te breken, zo wordt het 
lichaam in de aarde gelegd totdat de laatste bazuin zal klinken. Daarom 
is de kerkenraad principieel tegen crematie. In de prediking mag dit bij 
gelegenheid ook een plaats hebben. In het pastoraat mag dit eveneens 
ter sprake komen, zeker wanneer het einde van het leven nadert.  

In het pastoraat kan echter ook duidelijk worden dat mensen hun keuze 
reeds gemaakt hebben en daar niet of moeilijk van af te brengen zijn. 
Ook kan na het overlijden blijken dat kinderen kiezen voor crematie 
van hun geliefde. 

Dit alles wil niet zeggen dat de kerkelijke gemeente zich afzijdig moet 
houden als de vraag om betrokkenheid klinkt bij een crematie. Het is de 
missionaire en pastorale roeping om het Woord te laten klinken 
wanneer daarom gevraagd wordt en daarvoor gelegenheid geboden 
wordt. Dat moet onze hartelijke keuze zijn.  

Waar echter bij een begrafenis de voorganger sterk betrokken is bij de 
teraardebestelling, blijft dit bij de crematieplechtigheid achterwege. De 
kerkelijke gemeente kan niet mede de verantwoordelijkheid dragen 
voor de crematie zelf. De rouwsamenkomst kan in de kerk plaatsvinden 
of in een ruimte die niet tot het crematorium behoort. Wanneer men 
daarna naar het crematorium gaat, zullen de predikant en ouderling niet 
in functie meegaan en geen taak vervullen rond de crematie.  

Deze zaken moeten duidelijk aangegeven worden bij het gesprek met 
de naaste familie. 
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6.4 Uitstrooien as 
In deze brochure hebben we duidelijk gemaakt dat de kerkenraad de 
Bijbelse weg wijst van begraven. Er is duidelijk gemaakt dat onder 
bepaalde voorwaarden de kerkenraad wel ruimte geeft om pastoraal 
betrokken te zijn en het Woord te laten klinken. Bij de crematie zelf zal 
de kerkenraad niet aanwezig zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het 
uitstrooien van de as van de overledene. 
Gelukkig geloven wij dat hoe er ook is omgegaan met ons lichaam na 
het overlijden, God iedereen weer tot leven zal wekken bij de dag van 
Zijn wederkomst. Hij zal zich dan vertonen als de Almachtige 
Herschepper die dat wat er niet meer was tot aanzijn roept. 
 
6.5 Bewuste euthanasie 
Een vraag die steeds actueler kan worden is of de kerk betrokken kan 
zijn wanneer een lid voor euthanasie kiest. We leven in een gebroken 
wereld waarin door de zonde er veel lijden is. Het is ingrijpend en 
aangrijpend wat mensen kunnen meemaken aan lijden in hun leven. 
Daarover willen we niet goedkoop doen. Toch zijn we van mening dat 
bewuste euthanasie in strijd is met het Woord van de Heere. Onze tijden 
zijn in Gods hand en niet in onze hand. We hechten eraan hier duidelijk 
te maken wat we onder euthanasie verstaan. Het gaat dan om het 
toedienen van middelen waardoor de patiënt, die anders nog zou blijven 
leven, overlijdt. Dat is heel iets anders dan de overweging of een 
bepaald middel nog moet worden toegediend of een behandeling moet 
worden uitgevoerd. Om een voorbeeld te noemen: soms kan men 
iemand vocht toedienen, terwijl het lichaam dat niet meer opneemt en 
juist volloopt en de persoon het alleen maar benauwder krijgt. In zo’n 
situatie moeten soms moeilijke overwegingen gemaakt worden. Maar 
dat is iets heel anders dan actieve euthanasie. 
 
Als een gemeentelid euthanasie pleegt, zal er normaliter voorafgaand 
een pastoraal traject zijn geweest. Dat betekent dat in de meeste 
gevallen de predikant en wijkouderling een pastorale relatie heeft met 
het gemeentelid. Daarin zal eerlijk besproken worden dat het lijden zo 
zwaar kan zijn dat uitgekeken wordt naar het einde daarvan. Empathie 
is dan van groot belang. Tegelijk zullen we als kerk op grond van de 
Bijbel duidelijk maken dat we de weg van euthanasie niet kunnen 
meemaken. De verantwoordelijkheid van die keuze ligt dan ook bij het 
gemeentelid zelf. Als de betreffende persoon in het leven altijd duidelijk 
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is geweest dat euthanasie wordt afgewezen maar de naasten eromheen 
deze weg willen gaan en er medische medewerking lijkt te zijn, dan 
heeft de kerk de plicht eerlijk aan te geven dat ze van mening is dat het 
gemeentelid deze wijze van levenseinde afwees. Om te voorkomen dat 
het zover komt is het verstandig in een document waarin u uw wensen 
weergeeft bij overlijden ook vast te leggen dat u tegen euthanasie bent. 
Dan staat het zwart op wit. 
Wanneer euthanasie plaatsvindt zal de predikant en/of wijkouderling 
voor de bewuste dag afscheid nemen. Ze zullen niet aanwezig zijn bij 
het moment van de euthanasie.  
Wanneer na de euthanasie gevraagd wordt om een kerkelijke begrafenis 
met een christelijke inhoud kan daar ruimte voor gegeven worden. In 
de kring van de familie zal bekend zijn dat de kerk niet achter de wijze 
van levensbeëindiging staat. De rouwsamenkomst en begrafenis is niet 
de plaats om die moeite te uiten. Door middel van deze brochure maakt 
de kerkenraad duidelijk dat ze euthanasie op grond van de Bijbel 
afwijst. Als het Woord mag klinken wil de kerkenraad daar ruimte voor 
geven. 
 
6.6 Ter beschikking stellen van het lichaam aan de 

wetenschap 
Ook in het verleden is in de kerkenraad nagedacht over ‘ter beschikking 
stellen van het lichaam aan de wetenschap’. Het is geen gemakkelijke 
zaak. 
Laten we eerst beschrijven wat de situatie is. Wat gebeurt er als iemand 
zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap stelt? 
Op de website van de Rijksoverheid staat het volgende:  

U kunt uw lichaam na overlijden schenken aan de wetenschap. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met een anatomisch instituut 
van een universiteit. Dit staat los van uw registratie als donor. 
Staat u ook als orgaandonor of weefseldonor geregistreerd? Dan 
krijgt orgaandonatie of weefseldonatie altijd voorrang. 
Om uw lichaam beschikbaar te stellen, moet u zelf toestemming 
geven aan een anatomisch instituut. Het instituut vraagt u een 
handgeschreven verklaring (codicil) te maken. Hierin staat dat u 
uw lichaam na uw overlijden aan de wetenschap afstaat. U moet 
het codicil ondertekenen en een datum vermelden. Het 
anatomisch instituut bewaart uw codicil. Zowel u als uw huisarts 
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krijgen een kopie. Een overzicht van anatomische instituten vindt 
u op de website www.lichaamsdonatie.info. 
Na overlijden staat u uw hele lichaam af aan de wetenschap. Het 
anatomisch instituut geeft uw lichaam niet terug aan de 
nabestaanden. Het instituut gebruikt uw lichaam voor medisch-
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Studenten leren 
daardoor over de bouw van het menselijk lichaam. Daarnaast zijn 
lichamen nodig voor medisch specialisten om nieuwe 
operatietechnieken te ontwikkelen.  
Soms neemt een anatomisch instituut ook na een 
donatieprocedure een lichaam aan voor de wetenschap. Ieder 
instituut heeft een eigen beleid voor lichaamsdonoren.1  

 

Uit de informatie die op internet te vinden is bij de overheid en 
uitvaartorganisaties wordt gemeld dat de nabestaanden het lichaam na 
afstaan aan de wetenschap nooit terugkrijgen. Dat is ingrijpend voor de 
nabestaanden. Het feit dat het lichaam niet intact blijft, is niet van 
doorslaggevende betekenis bij de keuze of een christen dit mag doen. 
Dat is immers ook het geval bij orgaandonatie. We doen het bij 
orgaandonatie om daarmee te zorgen dat iemand kan blijven leven. In 
geval van wetenschappelijk gebruik van ons lichaam doen we het om 
de medische wetenschap te helpen. We profiteren allemaal van 
dergelijk gebruik en onderzoek. Zo eerlijk moeten we zijn.  

Moeilijk voor christenen is dat het gedeelte van het lichaam dat 
overblijft, niet wordt teruggegeven aan de nabestaanden maar wordt 
gecremeerd of anoniem begraven. Dat is een groot verschil met 
orgaandonatie. Dan ontvangt de familie het lichaam immers terug om 
het bijvoorbeeld te begraven. Er is dan ook een plaats waar de 
overledene rust tot de dag van de wederkomst. Derhalve geeft uw 
kerkenraad u het advies uw lichaam niet ter beschikking te stellen aan 
de wetenschap. Wanneer na wetenschappelijk gebruik het lichaam en 
de gebruikte lichaamsdelen in een gesloten kist zouden worden 
teruggegeven aan de nabestaanden om begraven te worden, zou dat 
anders liggen. 

                                                           
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie-en-weefseldonatie/vraag-en-antwoord/hoe-stel-
ik-mijn-lichaam-na-overlijden-ter-beschikking-van-de-wetenschap 

http://www.lichaamsdonatie.info/
https://d.docs.live.net/56274145b59da1b4/Documenten/CGMV/CGK%20De%20Zaaier/Kerkenraad/2020/www.lichaamsdonatie.info
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie-en-weefseldonatie/vraag-en-antwoord/hoe-stel-ik-mijn-lichaam-na-overlijden-ter-beschikking-van-de-wetenschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie-en-weefseldonatie/vraag-en-antwoord/hoe-stel-ik-mijn-lichaam-na-overlijden-ter-beschikking-van-de-wetenschap
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Wanneer leden van de gemeente hun lichaam ter beschikking stellen is 
er geen lichaam in een kist dat begraven kan worden. Wel is denkbaar 
dat er op dezelfde gronden als bij cremeren, wanneer er alle ruimte is 
om het Woord van God te laten klinken, een samenkomst belegd wordt 
in de kerk.  

6.7 Resomeren2 
De laatste tijd is er aandacht voor een nieuwe wijze van lijkbezorging: 
resomeren. Waar tussen begraven en cremeren een essentieel verschil 
gezien wordt, is dit tussen cremeren en resomeren niet het geval. 
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de gezondheidsraad 
gevraagd advies uit te brengen over deze en andere methodes. Het 
onderzoek werd begin 2020 verwacht. Voor mensen die de voorkeur 
geven aan nieuwe uitvaartmethoden, komen er meer mogelijkheden. 
Toch geven de meeste christenen de voorkeur aan begraven. 
Ds. P. Vermaat schreef erover in ‘De Waarheidsvriend’: “Bij resomeren 
wordt na het overlijden het lichaam (gekleed en in plastic hoes) in een 
bad van ‘loogzout’ gelegd. Letterlijk betekent ‘resomeren’ de 
hergeboorte van het lichaam. Dat is een merkwaardige naam, want het 
gaat er juist om alles zo grondig mogelijk te laten verdwijnen. Door de 
kaliumhydroxide gaat het lichaam in drie uur tijds tot ontbinding over. 
Door alkali (natronloog) worden de chemische verbindingen van het 
lichaam verbroken. Als de niet natuurlijke delen (zoals protheses en 
gebitsvullingen) zijn verwijderd en botten vermalen, blijft drie procent 
‘poeder’ over. Dat kan in een urn worden bewaard of ‘bijgezet’ of 
uitgestrooid.” 
Deze nieuwe vorm van lijkbezorging is nog niet toegestaan. Er wordt 
een standpunt van de overheid verwacht. Het zal tot de nodige vragen 
leiden ook in christelijke kring. In principe valt het gelijk te trekken met 
cremeren. De weg van begraven, waarbij het lichaam wordt gezaaid in 
de aarde om straks nieuw te herrijzen, wordt ook hier niet gevolgd. Wij 
kiezen de weg die de Heere in Zijn Woord ons wees en die Christus zelf 
is gegaan. En wij begraven in de wetenschap dat de dood het einde niet 
is, maar een nieuw begin dat op de dag van de opstanding zelfs nog een 
extra dimensie krijgt.  

                                                           
2  Waarheidsvriend, 19 september 2018 
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7 Pastorale afsluiting 
In deze brochure zijn een heel aantal zaken benoemd. Het afscheid 
nemen van geliefden is een tere en gevoelige zaak. Omdat verlies door 
overlijden emotioneel ingrijpt, is het verstandig en van groot belang 
deze dingen vooraf goed te overdenken. Dit mede in het licht van de 
ontwikkelingen van de laatste tijd. Laat het niet zo zijn dat bij de 
voorbereiding van uw begrafenis de familie of anderen besluiten nemen 
waarmee u geestelijk nooit had kunnen instemmen c.q. geestelijk nooit 
had kunnen verantwoorden.  
 
Er kwamen in deze brochure een aantal zaken langs die overweging 
behoeven. Dat kan de indruk wekken dat de kerkenraad ‘technisch’ met 
deze zaken is omgegaan. We hopen dat door de wijze waarop we het 
verwoord hebben, duidelijk is dat we er zo niet mee om willen gaan.  
Als het er om gaat dat we voorbereid zijn op ons sterven, is dat allereerst 
een geestelijke zaak. Heb ik de Heere Jezus, die de Opstanding en het 
Leven is, nodig gekregen en lief gekregen? Mag ik weten dat ik in Zijn 
verzoenend bloed geborgen ben? Wat is het rijk als je die troost hebt! 
Een troost in leven én in sterven (Heidelbergse Catechismus Zondag 1). 
Juist vanuit het leven vanuit die troost is het van belang op christelijke 
wijze om te gaan met onze lichamen, juist ook na ons sterven.  
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