
In samenwerking met Yarden

Suggesties en informatie over uitvaartmuziek
Muziek speelt vaak een belangrijke rol bij de uitvaartplechtigheid. Het maakt van de plechtigheid een 
bijzonder moment van herkenning. Meestal wordt er tussen de toespraken of lezingen muziek gespeeld.  
De favoriete instrumentale muziek van de overledene of een toepasselijke songtekst waar met alle aandacht 
naar geluisterd wordt biedt een moment van herdenking, sfeer en bezinning.

De muziekkeuze bij de crematie of begrafenisplechtigheid is meestal gebaseerd op de persoonlijke smaak van 
de overledene. Een uitvaartliedje kan een nummer zijn uit de Top 20 met uitvaartmuziek, of een ander bekend 
liedje. Alles kan afgespeeld worden, van klassieke muziek tot house en van pop tot rock. De keuze is volledig aan u.

Uitvaartmuziek Top 20
Misschien vindt u het moeilijk om een nummer te bedenken dat geschikt is voor de uitvaart. Daarom hebben 
wij een Top 20 samengesteld. In deze Top 20 staat de meest afgespeelde uitvaartmuziek. Wellicht haalt u uit 
deze lijst inspiratie voor muziek die het beste past bij de uitvaart.
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Top 20 Engelse liedjes
1. Andrea Bocelli & Sarah Brightman Time To Say  
  Goodbye
2. Mozart Avé Maria
3. Anouk Lost
4. Eric Clapton Tears in heaven
5. Robbie Williams Angels
6. Metallica Nothing else matters
7. James Blunt Goodbye my lover
8. Elton John Candle in the wind
9. Louis Armstrong What a wonderfull world
10. Mary J. Blige & U2 One
11. Guns N‘ Roses November rain
12. André Rieu The rose 
13. Queen Who wants to live forever
14. The Alan Parsons Project Old and wise
15. Anouk One word 
16. Pink Floyd Wish you were here 
17. John Lennon and the Plastic Ono band  Imagine 
18. Joe Cocker  Everybody hurts 
19. Andrea Bocelli  The power of love 
20. Trijntje Oosterhuis Gone too soon 

Top 20 Nederlandse liedjes
1. Marco Borsato Het water
2. Stef Bos Papa
3. Claudia de Breij Mag ik dan bij jou
4. Guus Meeuwis De weg
5. Marco Borsato Afscheid nemen bestaat niet
6. Paul de Leeuw De steen
7. Maaike Ouboter  Dat ik je mis
8. Bløf Zo stil
9. Wim Sonneveld Het dorp
10. Acda en de Munnik Ren Lenny ren
11. Nick en Simon Kijk omhoog
12. Clouseau Afscheid van een vriend
13. Karin Bloemen Geen kind meer
14. Bløf Mooie dag
15. Jan(tje) Smit Ik zing dit lied voor jou alleen
16. Rob de Nijs Zo zal het zijn
17. Mieke Telkamp Waarheen, waarvoor
18. André Hazes De vlieger
19. Leonie Sazias Treintje naar dromenland
20. Rob De Nijs Alles wat ademt

Aantal liedjes tijdens de uitvaart
Het aantal muziekstukken dat u tijdens de afscheidsbijeenkomst wilt afspelen bepaalt u zelf. Over het algemeen 
worden er 3 of 4 nummers gekozen. Indien de locatie van het afscheid een maximum tijd hanteert is dit een 
belangrijk uitgangspunt voor de duur (en dus ook het aantal) muziekstukken. Ook de momenten waarop u de 
uitvaartmuziek wilt horen, is aan u. 



U kunt hierbij denken aan:

Bij binnenkomst - 1 nummer 
Tijdens de plechtigheid  - 1 of meerdere nummer(s) 
Bij het afscheid nemen  - 1 of meerdere nummer(s)
Zo wisselen bij de uitvaartplechtigheid persoonlijke verhalen van nabestaanden en passende muzikale 
aankleding elkaar af. Dit maakt dat het een unieke uitvaart wordt. Het aantal muziekstukken bij de plechtigheid 
kunt u altijd overleggen met uw uitvaartverzorger.

Aanleveren van uitvaartmuziek en beeld
Op onze website vindt u van veel uitvaartlocaties de aanwezige collectie muziek in het muziekboek. U kunt 
zich laten inspireren, maar ook al een keuze maken. Daarnaast kunt u natuurlijk ook zelf de muziek verzorgen  
of aanleveren.
Wij vinden het, net als u, belangrijk dat het afscheid perfect verloopt. Daarom ontvangen wij de muziek, 
eventueel beeld, powerpointpresentatie of film graag uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de plechtigheid. 
Zo kunnen we controleren of de foto’s en (gebrande) cd’s, dvd’s of mp3’s bij de uitvaartlocatie werken. 
Uw uitvaartverzorger kan u hier meer over vertellen.

En nog veel meer mogelijk
Hierboven hebben wij enkele opties gegeven met betrekking tot wat er mogelijk is op het gebied van muziek. 
Maar er is zo veel meer mogelijk. Zo kunt u ook een film of fotoshow projecteren. Wilt u livemuziek tijdens de 
uitvaart? Ook dit kan uiteraard!  
Juist de combinatie van uw specifieke keuzes en de wensen van de overledene maakt een uitvaart persoonlijk.


