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Allerheiligen, Allerzielen 2015 
 

 
 

Je mag het rijk der hemelen vergelijken met de kathedraalbouwers in de 
middeleeuwen. Zij waren gelukkig omdat ze aan zoveel schoonheid 
mochten meebouwen. Hun bijdrage was heel beperkt en ze zouden de 
kathedraal nooit afgewerkt zien. En toch, bouwer mogen zijn! Zo beginnen 
de zaligsprekingen met een ontlediging van het ik, maar ook met een 
groots en mooi toekomstperspectief. Dat maakt ons en alle overledenen 
‘dienaren’, die zijn stenen mogen bijdragen tot een groter geheel. Daar ligt 
ons geluk.  
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Welkom 
 
Gvl 568 Zomaar een dak boven wat hoofden 
 
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die ons zijn 
voorgegaan naar het eeuwige Licht en voor Gods naamgenoten, 
weerloze kinderen, vluchtelingen, naamlozen, zij die zich door 
iedereen verlaten voelen.  
 
Litanie van herdenken 
Voor geliefden ons ontvallen, voor…………. 
Voor geliefden alleen verder 
Voor kinderen zonder ouders 
Voor ouders zonder kinderen 
Voor onschuldige slachtoffers op de weg 
Voor mensen gedood door rampen 
Voor mensen met slepende ziektes 
Voor mensen gefolterd, vermoord 
Voor mensen nog levend al dood 
Voor rechtelozen, radelozen 
Voor allen met de dood voor ogen 
Voor stervenden 
Voor overlevenden 
Laten we bidden in de stilte van ons hart. 
Dat onze geliefde doden in vrede vertoeven. 
Dat wij het verlies een leefbare plek kunnen geven. 
Dat wij kunnen dragen, verdragen, vergeten. 
Dat wij kunnen aanvaarden, kunnen verder leven. 
Dat de tijd onze wonden heelt, 
dat innerlijke kracht ons weerbaar maakt.  
 
We worden stil bij het sterven en lijden van hen die ons lief waren 
maar ook de tallozen die wij niet kennen. 
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Tears in heaven    
    
 
Would you know my name  
If I saw you in heaven? 
Would it be the same 
If I saw you in heaven? 
I must be strong 
And carry on, 
'Cause I know I don't belong 
Here in heaven. 
 
Would you hold my hand 
If I saw you in heaven? 
Would you help me stand 
If I saw you in heaven? 
 
I'll find my way 
Through night and day, 
'Cause I know I just can't stay 
Here in heaven. 
 
Time can bring you down, 
Time can bend your knees. 
Time can break your heart, 
Have you begging please, begging 
please. 
 
Beyond the door, 
There's peace I'm sure, 
And I know there'll be no more 
Tears in heaven. 
 
Would you know my name 
If I saw you in heaven? 
Would it be the same 
If I saw you in heaven? 
 
I must be strong 
And carry on, 
'Cause I know I don't belong 
Here in heaven 
 

 
Tranen in de hemel 
 
 
Zou je m'n naam kennen 
Als ik je in de hemel zag? 
Zou het nog hetzelfde zijn 
Als ik je in de hemel zag? 
Ik moet me sterk houden 
En voortgaan 
Want ik weet dat ik er niet hoor 
Hier in de hemel. 
 
Zou je m'n hand vasthouden 
Als ik je in de hemel zag? 
Zou je me helpen op te staan 
Als ik je in de hemel zag? 
 
Ik zal mijn weg vinden 
Door de dag en de nacht 
Want ik weet dat niet kan blijven 
Hier in de hemel 
 
Tijd kan je terneergeslagen maken 
Tijd kan je door je knieën buigen 
Tijd kan je hart breken 
Ik laat je smeken alstublieft, 
smeken alstublieft 
 
Achter de deur 
Daar is vrede, ik ben er zeker van 
En ik weet daar zullen 
Geen tranen meer zijn, in de hemel 
 
Zou je m'n naam kennen 
Als ik je in de hemel zag? 
Zou het nog hetzelfde zijn 
Als ik je in de hemel zag? 
 
Ik moet sterk zijn 
En voortgaan 
Want ik weet dat ik er niet hoor 
Hier in de hemel 
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Wij bidden samen vóór we lezen uit de heilige Schrift 
God, 
bron van leven en liefde in elke mens 
doordring ons diep met uw Geest. 
Laat uw goedheid die Gij in ons hebt geplant, ontkiemen, 
tot wasdom komen. 
Help ons elkaar de hand te reiken 
en de helpende hand die naar ons wordt uitgestoken 
met beide handen aan te nemen. 
Wil ons omvormen, 
ons heel maken 
tot wij in U geheiligd zijn. Amen. 
 

We lezen het gedicht van Hans Andreus  
“Voor een dag van morgen” 
 
Wanneer ik morgen doodga, vertel het aan de bomen, 
hoeveel ik van je hield, vertel het aan de wind, die in de bomen klimt 
of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield. 
Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om het te begrijpen, 
vertel het aan een dier, misschien alleen maar door het aan te kijken, 
vertel het aan de huizen van steen, vertel het aan de stad, hoe lief ik 
je had. 
Maar zeg het aan geen mens, ze zouden je niet geloven, 
ze zouden niet willen geloven dat alleen maar een man, 
alleen maar een vrouw, dat een mens, een mens zo liefhad als ik jou 
 
Psalm 24 II Wie mag bestijgen de berg van de Heer 
 

We lezen uit het evangelie van Mattheüs hoofdstuk 5 
De Bergrede 
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij 
zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en 
onderrichtte hen: 



5 
 

3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, 
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de 
hemel. 

 
Overweging 
 
Muziek van Eijck 
 
Wij belijden ons geloof 
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Wij geloven in een God  
die zielsveel van ons mensen houdt 
 
Wij geloven in God die we niet kunnen zien 
maar die zichtbaar wordt 
als we ons liefdevol inzetten voor anderen. 
 
Wij geloven in God  
die het lijden en geweld niet verhindert 
maar die wil dat wij lijdende mensen ondersteunen, 
en dat wij blijvend zoeken 
naar vrede en gerechtigheid. 
 
Wij geloven in God die ruimhartig en mild is 
maar streng voor ieder die mensen uitsluit, 
wegstoot vanwege uiterlijkheden, afkomst of geslacht. 
 
Wij geloven in God 
die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven 
en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken voor iedereen. 
Een God die mensen aanmoedigt om het goede te doen. 
 
Wij geloven dat vanwege Jezus Christus 
Hij heeft ons voorgedaan wat echte liefde is. 
 
Zijn Geest en Zijn persoon leven tot op vandaag verder, 
als wij hier samenkomen, 
als wij troost zijn voor elkaar, 
als wij durven geloven in een betere wereld 
en trouw zijn aan Gods droom. 
Voorbeden 
Gij, Licht uit Licht, 
wees licht voor ons. 
dat wijzelf uitzicht zien in duisternis. 
Daarvoor bidden wij. 
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Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
 
Wees licht in ons 
dat wij anderen uitwegen kunnen wijzen in hun moeilijke 
levensdagen. 
Daarvoor bidden wij. 
Als alles duister is……….. 
 
Dat zij die ons in de dood zijn voorgegaan 
mogen zijn in uw licht. 
Daarvoor bidden wij. 
Als alles duister is……….. 
Dat uw licht schijnt in de wereld 
om onverdraagzaamheid te bannen, 
om onrecht en lijden ongedaan te maken. 
Daarvoor bidden wij.  
Als alles duister is……….. 
 
Dat wij onszelf laten leiden door uw licht 
om elkaar tot gids te zijn, 
om elkaar tot troost te worden, 
om met elkaar opgewekt verder te gaan 
in goede en kwade dagen, 
vandaag en alle dagen die ons nog gegeven zijn. Amen. 
 
Onze Vader 
Vredewens 
 
Gezamenlijk slotgebed 
Vader van alle mensen, 
op dit feest van alle heiligen 
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denken we aan de vele heiligen 
die in onze Kerk een bijzondere plaats hebben gekregen, 
maar zeker ook aan zovele gewone mensen 
die voor ons een voorbeeld waren 
van geloof en liefde voor hun medemensen. 
Help ons steeds meer te leven voor U en de anderen 
en zo mee te werken aan een samenleving, 
waar elke mens kansen krijgt. 
Want dat is de weg die Jezus ons 
in uw naam heeft getoond. Amen. 
 
Mededelingen  
 
GvL 528 Waar vriendschap heerst en liefde 
 
Zegenbede 
 
 


