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Allerzielen Allerheiligen             

4 november 2018 
Het levensmotto van Erasmus: Cedo Nulli, Ik (De Dood) wijk 

voor niemand. 
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Fluitmuziek Jacob van Eyck 

Welkom en opening van de viering 

Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven 

zijn.  

Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten nemen en die 

we nog altijd missen. Laat kaarsen, een symbool van ons geloof 

dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden blijven. 

GvL 453 Heer Herinner u de namen 

Gebed om luisterbereidheid 

V. Om luisterbereidheid bidden wij 

 in dit uur rond de Schrift. 

A. Dat wij niet zomaar horen  

 wat wij willen horen, 

 maar dat wij horen en verstaan 

 wat wij nog niet weten  

 of niet willen weten. 

V. Om luisterbereidheid bidden wij 

 in dit uur rond de Schrift. 

A. Dat wij uit oude en bekende verhalen 

 nieuwe rijkdom van geloof en bevrijding vinden. 

 Om luisterbereidheid bidden wij 

 in dit uur rond de Schrift. 

Eerste lezing uit de Openbaring van de heilige apostel 

Johannes. (21,1-5a.6b-7) 

Toen zag ik een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde; 
want de eerste hemel en de 
eerste aarde waren 
verdwenen, en ook de zee 
bestond niet meer. En de 

En ik wörden nen niejen 
hemmel en ne nieje eerde 
gewaar. Want ’n eersten 
hemmel en de eerste eerde 
warren veurbiejgoan en ’t gaf 
gils ginne zee meer. En ik zag 
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heilige Stad, het Nieuw-
Jeruzalem, zag ik neerdalen 
van God uit de hemel, 
toegerust als een bruid, die 
voor haar man is getooid. En 
ik hoorde van de Troon een 
machtige stem en ze sprak: 
Zie, de Woonstede Gods bij 
de mensen: 
Hij zal zijn Tent bij hen 
spannen.  
Zij zullen zijn volk zijn, Hij: 
God met hen!  
Elke traan wist Hij weg uit 
hun ogen;  
en nooit zal de dood er meer 
zijn, geen rouw, geen geween 
en geen smart;  
Want het vroegere is voorbij!  
En Die op de Troon is 
gezeten, sprak: Zie, Ik maak 
alles nieuw! En Hij vervolgde: 
Schrijf op! Want deze 
woorden zijn trouw en 
waarachtig. En Hij sprak tot 
mij: Het is geschied! Ik ben de 
Alfa en de Omega; Het Begin 
en het Einde! Den dorstige zal 
ik te drinken geven Uit de 
bron des eeuwigen Levens, 
om niet.  
Die overwint, zal dit alles 
beërven;  
Ik zal hem tot God zijn, hij Mij 
tot zoon. 

de healige stad, ’t nieje 
Jerusalem, oet ’n hemmel 
noar oondern kommen, biej 
God weg. Ze was der 
heelmoal kloar veur, net as 
ne broed zich mooimaakt 
veur heuren breugeman. En 
ik heurden ne hadde stem 
oet ’n troon zeggen: ‘Now 
steet God ziene tent biej de 
meansen en Hee zal biej eer 
wonnen. En ze zölt zien volk 
wean en Hee zal eren God 
wean. En Hee zal eer alle 
troanen oet de ogen 
votwrieven. ’n Dood zal der 
nich mer wean, gin rouw, 
ginne jammerklacht en ginne 
zeerte mer, want wat der 
eerst wes hef, is now 
veurbiej. En den op ’n troon 
zat, zea: ‘Kiek, now maak Ik 
alns niej.’ En Hee zea: ‘Schrief 
dit op, want van dizze weure 
kö’j opan. Ze bint woar.’ En 
Hee zea teagen miej: ‘’t Is al 
gebeurd, Ik bin de alpha en 
de omega, ’n anvang en ’t 
eand. Wel der dös hef, zal ik 
te dreenken doon oet de 
welle van ’t leavende water. 
Veur niks. Wel der 
oawerwint, krig dit as 
verdeenst: Ik zal zienen God 
wean en hee zal mienen zön 
wean.  
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GvL 639 Licht en stem 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas . ( 23,44-46.50.52-53.24,1-6a) 

Het was nu omtrent het 
zesde uur; er viel duisternis 
over heel de streek tot aan 
het negende uur toe, 
doordat de zon geen licht 
meer gaf. Het voorhangsel 
van de tempel scheurde 
middendoor. Toen riep 
Jezus met luider stem: 
'Vader, in uw handen beveel 
Ik mijn geest.' Nadat Hij dit 
gezegd had, gaf Hij de geest.  
Nu was er een zekere Jozef, 
lid van de Hoge Raad, een 
welmenend en 
rechtschapen man. Deze 
ging naar Pilatus en vroeg 
om het lichaam van Jezus. 
Na het van het kruis 
genomen te hebben, 
wikkelde hij het in een 
lijkwade. Vervolgens legde 
hij Hem in een graf, dat in 
een steen was uitgehouwen 
en waarin nog nooit iemand 
was neergelegd.  
Op de eerste dag van de 
week echter gingen zij zeer 
vroeg in de morgen naar het 
graf, met de welriekende 
kruiden die zij klaar gemaakt 
hadden. Zij vonden de steen 

’t Was middagtied, too ’t al 
duuster wörden oawer ’t 
hele laand, tot dree uur an 
too. De zun wörden 
verduusterd en ’t 
veurgedien in ’n teampel 
scheurden deur de miln. En 
Jezus reup met hadde 
stemme: ‘Vaar, in Diene 
haande vertrouw Ik mienen 
geest.’ Noa dizze weure 
bleus Hee ’n lesten oasem 
oet.  Now was doar nen man 
den Jozef hetten. Hee was 
lid van de Road, nen besten 
man en rechtveerdig .Hee 
gung noar Pilatus en vreug 
um of he ’t liek van Jezus 
kriegen kon. Hee leut Um 
van ’t kruus ofhalen en 
wikkelden Um in ’t 
hennekleed en lea Um daal 
in ’n graf in de rotsen, woar 
der nog nooit enen inleagen 
had.  Op ’n eersten dag van 
de wek gungen ze ’s morns 
vroo noar ’t graf en ze 
hadden de kruden biej zich 
dee ze maakt hadden.2Ze 
vernömmen dat ’n steen 
veur ’t graf votschöaven 
was. Ze gungen ’t graf in, 
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weggerold van het graf, 
gingen binnen, maar vonden 
er het lichaam van de Heer 
Jezus niet. Terwijl zij niet 
wisten wat daarvan te 
denken, stonden er 
plotseling twee mannen 
voor hen in een stralend wit 
kleed. Toen zij van schrik 
bevangen het hoofd naar de 
grond bogen, vroegen de 
mannen haar: 'Wat zoekt ge 
de levende bij de doden? Hij 
is niet hier, Hij is verrezen.' 

mer konden ’t liek van ’n 
Heer Jezus nich veenden. Ze 
wussen nich recht wat ze 
doar met an mossen en op 
slag stunden doar twee 
manleu biej eer, in 
bleenkende kleer. De schrik 
veul eer döanig op de hoed 
en ze dörfen hoast nich op 
te kieken. Dee twee manleu 
zeaden teagen eer: ‘Hoo kön 
iej toch enen den leaft 
oonder de doden 
zeuken?Hee is nich hier, 
mer Hee is opwekt.  

 
Overweging 
https://youtu.be/gqJQk1qNbcg 
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Pilgrim, how you journey 
On the road you chose 
To find out why the winds die 
And where the stories go. 
 
 
All days come from one day 
That much you must know, 
You cannot change what's 
over. 
But only where you go. 
 
One way leads to diamonds, 
One way leads to gold, 
Another leads you only 
To everything you're told. 
 
In your heart you wonder 
Which of these is true; 
The road that leads to 
nowhere, 
The road that leads to you. 
 
Will you find the answer 
In all you say and do? 
Will you find the answer 
In you? 
 
Each heart is a pilgrim, 
Each one wants to know 
The reason why the winds die 
And where the stories go. 
 
Pilgrim, in your journey 
You may travel far, 
For pilgrim  

Pelgrim, hoe reis je 
Op de weg die je koos 
Om te ontdekken waarom de 
winden sterven. En waar de 
verhalen heen gaan. 
 
Al dagen komen voort uit één 
dag. Zoveel moet je toch wel 
weten. Je kunt niet 
veranderen wat geweest is.  
Maar alleen waar je naar toe 
gaat 
Eén weg leidt naar diamanten 
Eén weg leidt naar goud 
Een andere leidt alleen maar 
Naar alles wat je al verteld is 
 
In je hart vraag je je af 
Welke van deze is waar 
De weg die leidt naar nergens 
De weg die leidt naar jou 
 
 
Zul je het antwoord vinden 
In alles wat je zegt en doet? 
Zul je het antwoord vinden 
In jezelf? 
 
Elk hart is een pelgrim, Elk 
hart wil weten.  De reden 
waarom de winden sterven  
En waar de verhalen 
heengaan 
Pelgrim in je tocht 
Moge je ver reizen 
Want pelgrim  
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it's a long way 
To find out who you are... 
 
Pilgrim, it's a long way 
To find out who you are... 
 
Pilgrim, it's a long way 
To find out who you are 
 

het is een lange weg om te 
ontdekken wie je bent... 
 
Want pelgrim het is een lange 
weg om te ontdekken wie je 
bent... 
Want pelgrim het is een lange 
weg om te ontdekken wie je 
bent... 
 

 
 
Geloofsbelijdenis 
V. Ik geloof in de God van het Verbond, 
 die trouw blijft door alles heen. 
A. Die ook mij opvangt als ik dreig te vallen, 
 en mij een hand toesteekt als ik ben verdwaald. 
V. Ik geloof in Jezus, 
 die geleefd heeft en gestorven is, 
 verbonden met God. 
A. Hij heeft dat Oude Verbond hernieuwd; 
 Brood en Wijn zijn daarvan een blijvend teken. 
V. Ik geloof in de Geest, 
 de kracht van God in mensen, 
 het meest zichtbaar in Jezus. 
A. Zij waakt en beschermt 
 en werkt in wie zij wil. 
 Zij is en maakt vrij! 
V. Ik geloof in de gemeenschap  
 van christenen, 
 allen die getekend met het kruis 
 samen proberen kerk te zijn. 
A. Telkens waar en wanneer 
 wij in Christus’ naam samen komen, 
 is Hij in ons midden, 
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 om ons te bemoedigen en te inspireren. 
V. Ik geloof in de eeuwigheid, 
 in leven dat voorbijgaat aan onze dood. 
A. Licht dat niet dooft, 
 maar dwars door de duisternis heen 
 stralen zal, meer dan ooit. 
 Van wat ik geloof, wil ik teken zijn. Amen. 
 

Fluitmuziek Jacob van Eyck ter voorbereiding op de voorbeden 

  

Voorbeden 

Lieve God, We bidden voor de mensen die we verloren hebben, 

moeders, vaders, dochters, zonen, zussen, broers, echtgenoten, 

vrienden en geliefden; voor mensen waarvan we hielden, voor 

mensen die we missen.  

Gezongen: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. or hen aan en 

houden ze in herinnering.  

 
We bidden voor mensen die overleden zijn, die moeilijk waren 

voor ons, die ons pijn gedaan hebben, voor hen steken we een 

kaars aan.  

Als alles duister is……….. 
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In onze gedachten zijn mensen die door niemand herinnerd 

worden gestorven zijn door oorlog of hongersnood. We steken 

een kaars voor hen aan. God, heb hen allen lief en bewaar ze 

voor eeuwig. 

Als alles duister is……….. 

 

God, We danken voor de mensen die ons zijn voorgegaan, voor 

wat zij ons voorgeleefd hebben, voor wat zij ons gegeven 

hebben.  

Als alles duister is……….. 

 

We danken voor het licht dat loutert en reinigt. We danken voor 

ons leven, We danken voor de aarde die ons voeding geeft en 

steunt.  

Als alles duister is……….. 

 

We bidden voor de treurenden, voor de mensen die rouw 

dragen, troost hen en droog hun tranen, iedere dag opnieuw.  

Wij bidden ook voor de persoonlijke intenties. 

Als alles duister is……….. 

 

God, richt onze ogen op het goede, ons hart op de liefde en laat 

onze voeten gaan naar een wereld van vrede. Amen 

 

Onze Vader (oecumenisch) 
Jezus vroeg ons om samen eensgezind te bidden. 
Daartoe gaf Hij ons de woorden van het “Onze Vader”, 
het gebed dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid 
en ons zo allen in dezelfde mensenkring plaatst 
als kinderen van diezelfde Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
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Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredegroet 
Als je op weg gaat, 
heb dan oog voor wie klein is, 
verloren en gebroken. 
Loop op het ritme van de traagste, 
draag wie moe is, 
troost wie bedroefd is, 
groet wie eenzaam is. 
Wens ieder die je ontmoet vrede toe 
en maak vrede in je eigen hart, 
zodat je vanuit jouw vrede kan delen met al je tochtgenoten 
en de vrede van Jezus zal met je zijn. 
Laten wij dan die vrede doorgeven aan elkaar. 
 

Collecte en mededelingen 

 

If I Could Be Where You Are.  Waar ben je op dit moment? 

https://www.youtube.com/watch?v=LMpwWSFEvEY 

 

Where are you this moment? 
Only in my dreams 
You're missing, but you're 
always 
A heartbeat from me 
 
I'm lost now without you, 

Waar ben je op dit moment? 
Alleen in mijn dromen 
Je ontbreekt, maar je bent 
altijd een hartslag van mij 
verwijderd 
 
Ik ben verloren nu zonder 

https://www.youtube.com/watch?v=LMpwWSFEvEY
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I don't know where you are 
I keep watching, 
I keep hoping, 
But time keeps us apart 
 
Is there a way I can find you 
Is there a sign I should know 
Is there a road I could follow 
To bring you back home? 
 
 
Winter lies before me 
Now you're so far away 
In the darkness of my 
dreaming 
The light of you will stay 
 
If I could be close beside you 
If I could be where you are 
If I could reach out and touch 
you 
And bring you back home 
 
 
Is there a way I can find you 
Is there a sign I should know 
Is there a road I could follow 
To bring you back home to 
me? 

jou, Ik weet niet waar je bent 
Ik blijf kijken, 
ik blijf hopen, 
maar tijd houdt ons apart 
 
Is er een manier waarop ik je 
kan vinden. Is er een teken 
dat ik zou moet weten. Is er 
een weg die ik zou kunnen 
volgen om jou thuis te 
brengen? 
Winter ligt voor me 
nu jij zo ver weg bent 
In de duisternis van mijn 
dromen 
zal het licht van jou blijven 
 
Als ik dicht bij jou zou kunnen 
zijn. Als ik zou kunnen zijn 
waar jij bent 
Als ik me zou kunnen 
uitstrekken en jou aanraken 
En je thuis brengen 
 
Is er een manier waarop ik je 
kan vinden. Is er een teken 
dat ik zou moet weten. Is er 
een weg die ik zou kunnen 
volgen om jou thuis te 
brengen? 

 

 

Slotgebed samen 

God onze Vader,  

niet alleen voor Israël is uw licht verschenen,  

uw glorie is opgegaan voor alle volkeren.  
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Niet alleen in voorbije tijden  

is Jezus mens geworden,  

voor alle eeuwen is zijn komst bestemd.  

U wilt U openbaren aan ieder mensenkind. 

Wij bidden U: 

Geef dat wij, die de openbaring van Jezus vieren,  

zijn boodschap verder dragen van mens tot mens.  

Dat we de glorie van zijn bevrijdend Licht  

doen stralen in ons leven, elke dag. 

Dit vragen wij U, door onze Heer Jezus Christus, die met U en de 

H. Geest leeft in eeuwigheid. Amen. 

 

GvL 474 Ik zal niet rusten 

 

Zegen van Heilige Clara van Assisi  

Zegenen wij elkaar met de zegenbede van de heilige Clara. 

 

Dat de Heer Zijn genade aan u betoont, 

dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn, 

dat Hij u bewaren en ondersteunen zal, 

dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn, 

dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt, 

en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade 

dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen. 

Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien. 
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