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Allerheiligen - Allerzielen  1-2 november 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:   
 
When the Saints go marching in   -  Louis Armstrong 
 
hemels!  https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA 
 
Oh, when the saints go marching in 
Oh, when the saints go marching in 
Oh Lord I want to be in that number 
When the saints go marching in. 
 
 O, wanneer de heiligen de hemel binnenwandelen 
 O, wanneer de heiligen de hemel binnenwandelen 
 O Heer, wat zou ik graag één van hen zijn, 
 wanneer de heiligen de hemel binnenwandelen… 
 
Mooie versie ook van Bruce Springsteen and the Sessions Band 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i6eKkirEcgE 
 
We are all traveling in the footsteps 
Of those that'd come before 
And we'll all be reunited 
On that new and sunlit shore 
 
When the saints go marching in 
When the saints go marching in 
Lord, how I want be in that number 
When the saints go marching in 
 
And when the sun refuses to shine 
When the sun refuses to shine 
Lord, how I want to be in that number 
When the saints go marching in 
 
Oh when the saints go marching in 
Oh when the saints go marching in 
I wanna be for that number 
When the saints go marching in 
 
Oh when the trumpet sounds its call 
When the trumpet sounds its call 
Lord, how I want be in that number 
When the trumpet sounds its call 
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Oh when the saints go marching in 
Oh when the saints go marching in 
How I want to be in that number 
When the saints go marching in 
 
Now some say this world of trouble 
Is the only one we'll ever see 
But I'm waiting for that morning 
When the new world is revealed 
 
Oh when the new world is revealed 
Oh when the new world is revealed 
Yeah I want to be there on that morning 
When the new world is revealed 
 
Oh when the saints go marching in 
When the saints go marching in 
Lord, how I want be in that number 
When the saints go marching in 
 
Once more 
When the saints go marching in 
Go marching in 
When the saints go marching in 
Go marching in 
Lord, I want to be in that number 
Be in that number 
When the saints go marching in 
Go marching in 
Lord, how I want 
Lord, how I want 
Be in that number 
To be in that number 
When the saints 
When the saints 
Go marching in 
Go marching in 
 
 
Welkom 
 
We kennen allemaal mensen die ons treffen  
door de bijzondere manier  
waarop ze Jezus nagevolgd zijn  
in zijn vertrouwen op God  
en zijn liefde en zorg voor medemensen.  
Ze zijn een oproep en een voorbeeld voor ons.  
Ze laten zien dat mensen echt kunnen leven  
zoals God het heeft gedroomd.  
We noemen hen heiligen.  
 
Als je het leven van een heilige hoort vertellen  
of als je zo’n levensverhaal leest,  
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merk je dat het meestal om heel gewone mensen gaat,  
met een eigen karakter, met gaven en kleine kanten.  
Heiligen zijn meestal voor ons herkenbaar in hun dromen en daden,  
in hun verlangen om gelukkig te zijn.  
Maar allemaal werden ze op een bepaald moment  
zo geraakt door Jezus van Nazareth  
dat anderen in hun zijn, in hun manier van omgaan met mensen,  
hun inzet, hun mildheid, hun vertrouwen of hun enthousiasme,  
Jezus zelf herkenden.  
 
Zij zijn als wegwijzers  
die ons helpen om de juiste weg te vinden  
naar Gods droom over ons leven en onze samenleving.  
Soms zijn ze als een knipperlicht.  
Soms troosten ze ons.  
Soms geven ze ons een lange adem om door te gaan. 
 
Laten we op dit feest van alle heiligen 
dan ook vieren in dankbare verbondenheid met 
de zovele gekende en ongekende mensen  
die voor ons wegwijzers zijn naar God. 
 
Vergevingsmoment   
 
Heiligen dagen ons in feite uit. Ze bevragen ons over ons eigen leven: 
zijn wij consequent?  
Proberen wij met enige oprechtheid volgens het evangelie te leven?  
Liefde, gerechtigheid, vergevensgezindheid en die andere evangelische 
deugden… maken die echt deel uit van ons levensproject? 
 
Zovele heiligen, bekend en onbekend, hebben ons getoond 
dat wij moeten leven vol vertrouwen en hoop. 
Wanneer ons dat niet lukt, Heer, ontferm U over ons. 
 
Zovele heiligen, bekend en onbekend,  
waren een steun en een troost voor velen. 
Wanneer ons dat niet lukt, Christus, ontferm U over ons. 
 
Zovele heiligen, bekend en onbekend, 
waren een voorbeeld van liefde en aandacht, 
van voortdurende zorg voor mensen en dingen. 
Wanneer ons dat niet lukt, Heer, ontferm U over ons. 
 
 
Lofzang 
 
Eer aan God in de hoge: 
eer aan de Vader die de oorsprong is, 
eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 
 
Eer aan God in de hoge 
en vrede op aarde: 
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zondaars vinden bij Hem genade, 
zieken troost en geneest Hij, 
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 
 
Eer aan God in de hoge 
en vrede op aarde 
door liefde onder de mensen. 
Liefde die de dood overwint, 
de tranen wegwist uit onze ogen 
en alles nieuw maakt. Amen.  ofwel: 
 
De heiligen ons voorgegaan  (ZJ 551) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JAQJHPvf0zI 
 
De heiligen ons voorgegaan hebben hier niets verworven, 
maar zijn aan 't einde van hun baan als vreemdeling gestorven. 
Maar zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had 
in 't hemels vaderland een stad voor hen bereid had. 
 
Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! 
Komt zingen wij tesaam met alle heiligen. 
 
Zij trokken uit als Abraham, door God de Heer geroepen 
zonder te weten waar hij kwam, om 't land van God te zoeken. 
Zij zijn gestorven in zijn naam en hebben niets geweten 
dan dat hij had gezegd: "Ik schaam mij niet uw God te heten". 
 
Geprezen zij zijn naam … 
 
Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken, 
zij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk, de weg ten einde lopen, 
één met het heilig trekken volk in liefde en in hope.  
 
Geprezen zij zijn naam … 
 
 
Openingsgebed 
 
God,  
U roept ons op om, 
in navolging van uw Zoon en alle heiligen, 
ons leven ten dienste te stellen van de anderen. 
Jezus wijst ons de weg naar U 
en nodigt ons uit om Hem te volgen, 
zoals ook mensen voor ons hebben gedaan. 
Wek in ons de kracht 
om uw Woord om te zetten in daden. 
Laat ons inspiratie en bemoediging vinden bij hen, 
die ons een voorbeeld zijn en reeds thuis zijn bij U. 
Dit vragen wij door Jezus, uw Zoon en onze Broeder, 
die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen. 
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Eerste lezing:  (Openb. 7, 2-4. 9-14) 
 
Uit de openbaring van de apostel Johannes 
 
2  Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,  
met het zegel van de levende God.  
Hij riep met luide stem tot de vier engelen, aan wie macht gegeven was  
om schade toe te brengen aan land of zee:  
3  `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen  
voordat wij de dienstknechten van onze God  
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.' 
4  Daarop vernam ik het aantal getekenden:  
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten:         
9  Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,  
uit alle rassen en stammen en volken en talen.  
Zij stonden voor de troon en voor het lam,  
in witte kleren en met palmtakken in de hand,  
10  en luid riepen zij: `De redding komt van onze God,  
die op de troon zetelt, en van het lam!' 
11  Alle engelen stonden rondom de troon,  
samen met de oudsten en de vier dieren,  
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:  
12  `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank  
en eer en macht en sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid, amen!' 
13  Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:  
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?'  
14  Ik antwoordde hem: `Heer, dat weet ú.'  
Toen zei hij: `Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,  
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam. 
 
 
Tussenzang:  Psalm 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6  
 
Refrein:  Zo doet het geslacht dat zich richt tot U, 
  dat staat voor uw aanschijn, God van Jakob. 
 
Aan God hoort de aarde en al wat er op is, 
de aardschijf en al wat daar woont; 
 
Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, 
haar vastgelegd op de zee. 
 
Wie zal beklimmen de berg van de Heer, 
wie in zijn heiligdom staan ? 
 
Die rein is van handen en zuiver van hart, 
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. 
 
Hij zal door de Heer gezegend worden, 
beloond door God, zijn verlosser. 
 
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem, 
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God. 
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Tweede lezing:   (1 Joh., 3, 1-3) 
 
Uit eerste brief van de apostel Johannes 
 
Vrienden, 
1  Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!  
Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.  
De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend. 
2  Geliefden, nu al zijn wij kinderen van God,  
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;  
maar wij weten dat, wanneer Hij zal verschijnen,  
wij aan Hem gelijk zullen zijn;  
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.  
3  Wie dit van Hem verwacht,  
maakt zich rein, zoals Jezus rein is. 
 
Lied:   Soms breekt Uw licht – Huub Oosterhuis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GwGtqBDe0iU 
 
Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar 
zoals een kind geboren wordt. 
 
Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind, 
Uw koninkrijk, uw licht. 
 
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. 
 
Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed, 
die uit zijn mond uw naam hebben gehoord, 
die moeten leven in de schaduw van de dood, 
hem achterna, hem achterna, 
 
Evangelie:  (Mt., 5. 1-12) 
 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
1  Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op,  
en toen Hij was gaan zitten,  
kwamen zijn leerlingen bij Hem.  
2  Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:  
3  `Gelukkig die arm van geest zijn,  
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.  
4  Gelukkig die verdriet hebben,  
want zij zullen getroost worden.  
5  Gelukkig die zachtmoedig zijn,  
want zij zullen het land erven.  
6  Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.  
7  Gelukkig die barmhartig zijn,  
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  
8  Gelukkig die zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.  
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9  Gelukkig die vrede brengen,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  
10  Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,  
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.  
11  Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen  
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.  
12  Wees blij en juich,  
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.  
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd. 
 
Overweging(en) 
 
In deze novemberdagen noemen we alle heiligen graag in één adem met al wie 
ons bijzonder dierbaar blijven, ook al zijn ze gestorven. Dat is heel betekenisvol, 
belangrijk. Immers, de gemeenschap van de heiligen dat zijn wij allen. Hoe 
moeten we dat verstaan? De zaligsprekingen brengen ons op het spoor van hoe 
die gemeenschap kan zijn. Zaligsprekingen zijn als toegangspoorten, golfslagen 
uit Gods oneindige liefde 
Wees arm van geest, wees nederig, zodat je getroost kan worden als dat nodig 
is, en zodat je vriendelijk en zachtmoedig bent. Wees rechtvaardig in je doen en 
denken, en even barmhartig voor je medemensen als God genadig is voor u. En 
wees zuiver van hart, zodat je betrouwbaar bent, zodat je geen dingen doet die 
het daglicht niet mogen zien, en zodat je ook kunt streven naar vrede met je 
medemensen en in de wereld. En als je wordt tegengewerkt in uw geloof, wees 
dan zeker dat mijn Vader altijd bij u zal zijn. Als we zo proberen te leven worden 
we één gemeenschap van mensen op weg naar heiligheid, naar heelheid. 
Heiligen zijn zij die het volhouden in de liefde. Voor sommigen werd het leven 
een superlatief van de liefde. Zo onvergetelijk dat ze een plaats op de kalender 
verdienen. Voor anderen is het als dag in dag uit, nederig en bescheiden, 
medemensen hartelijk nabij zijn. Zo maken heiligen, de grootsten en de 
kleinsten, altijd een beetje hemel op aarde. Ze troosten wie treuren. Zij blijven 
geduldig barmhartig, ook voor wie hardnekkig fouten maakt in het leven. 
Liefhebben schept vreugde zowel bij de ontvanger als de schenker. Het is nu net 
die vreugde die van ons heiligen maken. 
Heiligen zijn zij die het volhouden in de hoop. Heiligen zijn geduldig en dragers 
van hoop. Zij staan open en ontvankelijk in het leven  met een zekere 
standvastigheid. Als een anker vast of als een boei op zee om de medemens een 
veilige weg te tonen zijn zij onze hoop. Een heilige is in staat met vreugde en 
met een gevoel voor humor te leven. Zonder zijn realisme te verliezen verlicht 
hij de anderen met een positieve geest, rijk aan hoop.  
Heiligen zijn zij die het volhouden in het geloof. Vertwijfeling overkomt hen ook 
maar in gebed blijven ze omgaan met die mysterieuse Vader. Met open handen 
en hart staan zij in het leven. Ze vertrouwen op de barmhartigheid van God in 
velerlei omstandigheden. Ze voelen zich veilig als in een moederschoot. Ze 
hebben een gemeenschap nodig waarin het geloof kan gedeeld worden. Ze 
geloven dat ze over de dood heen geborgen zullen zijn in die oneindige liefde, in 
dat dansend licht dat hemel heet. 
Paus Franciscus beveelt ons aan, op die weg naar Heel-heid, naar Heiligheid, het 
gebed dat aan Thomas Moore wordt toegeschreven: 
“Geef mij, Heer, een goede spijsvertering en ook iets om te verteren.           
Geef mij een gezond lichaam en het noodzakelijke goede humeur om dit te 
onderhouden.                                                                                                            
Geef mij een eenvoudige geest die al het goede weet te waarderen en die niet 
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snel bang wordt bij een ontmoeting met het kwaad.                                          
Geef mij een ziel die geen verveling, gemopper, gezucht en geklaag kent, en 
ook geen overmaat aan spanning als gevolg van die sta-in-de-weg met de naam 
‘ik’.                                                                                                                     
Geef mij, Heer, een gevoel voor goede humor.                                                     
Geef mij de genade om tegen  een grap te kunnen, om in het leven een beetje 
vreugde te ontdekken en in staat te zijn dit met anderen te delen.” 

 
Vandaag vieren we dus alle heiligen van vroeger en zij die onder ons hebben 
geleefd. Laten wij met vreugde onze geliefden gedenken. Zij zijn ons voorgegaan 
zoals ze konden, op hun eigen wijze, onvolmaakt maar in Gods ogen en hart de 
moeite waard om genoemd te worden : Kind van de Vader. Zij zijn nu 
aangeraakt door Gods oneindige liefde. 

Ann Vanraes 
 
-------- 
 
Eigentijdse versie Zaligsprekingen  
 
De mensen kwamen naar Jezus luisteren. 
Daarom ging hij de berg op en sprak hen over de kern van zijn, van alle leven. 
 
Gelukkig zijn de mensen  
die sober leven en geen slaaf zijn van onechte noden, 
die belangeloos kunnen meedelen van  
hun geld, hun tijd, hun aandacht en interesse. 
Op hen zal beroep gedaan worden  
en zij zullen echt geliefd zijn. 
 
Gelukkig zijn de mensen 
die durven wenen met de bedroefden  
en zo echt kunnen troosten.  
Zij zullen menselijke diepte en mysterie ervaren. 
 
Mensen die zich met ellenbogen een weg banen  
tussen mensen en keihard zijn in alles, 
zullen alleen schijngeluk verwerven. 
Zij echter, die geloven in de zachte weg  
van de totale weerloosheid en de hartelijke goedheid, 
zij zullen lukken bij het opbouwen van een betere wereld. 
 
Gelukkig als we onze medemensen niet afmeten en beoordelen  
vanuit allerlei voorschriften en wetten,  
maar pogen, zo mild en ruimdenkend mogelijk,  
ieder tot zijn recht te laten komen. 
 
Gelukkig als we elkaar kunnen vergeven, 
het verleden vergeten en opnieuw de toekomst openen,  
elkaar nieuwe kansen geven, 
elkaar aanvaarden zoals we zijn. 
 
Gelukkig als we niet met bijbedoelingen 
of louter voor de schijn handelen,  
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maar als we eenvoudig zijn,  
openhartig en doorzichtig in denken en doen. 
 
Gelukkig de mensen die in vrede leven met zichzelf  
en die ten allen tijde - over hun eigen belangen heen -  
eenheid tussen mensen nastreven en bevorderen. 
 
Gelukkig dat er mensen zijn  
die voor deze schijnbaar naïeve levenswijze durven opkomen. 
Dikwijls worden zij bespot, bekritiseerd, soms gedood. 
 
Wie zo leeft sprak Jezus,  
zal niet de dupe worden van een mooie, maar ijdele droom.  
Hij zal werkelijk bouwen aan Gods Rijk van liefde en geluk.  
Alles wat ge wilt dat de mensen voor u doen, doe het ook voor hen. 
Zulk een mens is een kind van God zelf. 
Zulk een leven gaat nimmer of nooit verloren. 
 
-------- 
 
Gelukkig wie met zichzelf kunnen lachen.  
 Hun pret kan niet op. 
Gelukkig wie van een molshoop geen berg maken.  
 Veel kopzorgen blijven hun bespaard. 
Gelukkig wie op tijd en stond kunnen rusten en gezellig niksen.  
 Zij zullen hun evenwicht bewaren. 
Gelukkig wie kunnen zwijgen en luisteren.  
 Zij zullen veel bijleren. 
Gelukkig wie zichzelf niet al te ernstig nemen.  
 Vooral hun omgeving zal dat op prijs stellen. 
Gelukkig wie, zonder zich op te dringen,  
 oog en oor hebben voor andermans problemen.  
 Bij hen vind je troost; bij hen vind je je geloof in jezelf terug. 
Gelukkig wie kleine dingen serieus nemen, en bij serieuze dingen rustig blijven.  
 Zij zullen het ver schoppen in het leven. 
Gelukkig wie van een glimlach kunnen genieten,  
 en een hard woord kunnen vergeten.  
 Hun levensweg is zonovergoten. 
Gelukkig wie mild zijn voor andermans fouten.  
 Voor de samenleving zijn het naïevelingen,  
 maar dat is nu eenmaal de prijs van de naastenliefde. 
Gelukkig wie nadenken vooraleer te handelen,  
 en bidden vooraleer na te denken.  
 Zij zullen zelden stommiteiten doen. 
Gelukkig wie hun mond houden en glimlachen als iemand op hun tenen trapt.  
 Het woord des Heren schiet wortel in hun hart.  
En vooral gelukkig wie de Heer herkennen in al wie ze ontmoeten.  
 Zij hebben het ware Licht en de echte Wijsheid ontdekt. 
  
(Joseph Folliet) 
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Woorden van geloof  
 
Als leden van de gemeenschap van alle heiligen 
scharen wij ons rond onze God, en belijden wij ons geloof.  
 
Ik geloof in God,  
Schepper van hemel en aarde. 
 
Ik geloof ook dat God zijn schepping 
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd 
opdat wij zijn werk zouden voortzetten 
en deze aarde voor alle mensen 
bewoonbaar zouden maken. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
de verlosser van de wereld. 
 
Ik geloof dat wij uitgenodigd worden 
om mee te werken aan de bevrijding van de mens, 
aan de opbouw van een betere wereld, 
door ons in te zetten 
voor meer levenskansen voor iedereen 
en om Christus' werk verder te zetten. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest 
die de mensen tot eenheid wil brengen 
in één grote gemeenschap. 
 
Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken 
om aan deze gemeenschap mee te werken, 
samen met alle mensen van goede wil. Amen. 
 
 
Voorbeden  
 
Voor de heiligen in ons midden bidden wij:  
mensen die glimlachen,  
mensen die luisteren,  
mensen die troosten,  
mensen die een opbeurend woord spreken.  
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen. 
Laten wij bidden… 
 
Voor de heiligen in ons midden bidden wij:  
mensen die in alle eenvoud barmhartig zijn,  
die altijd bereid zijn tot vergeving,  
mensen die anderen weer op weg helpen.  
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen. 
Laten wij bidden… 
 
Voor de heiligen in ons midden bidden wij:  
mensen die zieken genezen,  
mensen die zieken verzorgen,  
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mensen die vreemdelingen onderdak geven,  
mensen die hun stem verheffen  
tegen het onrecht dat anderen wordt aangedaan.  
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen. 
Laten wij bidden… 
 
Op dit feest van Allerheiligen bidden wij ook voor onszelf:  
wij, die maar al te goed weten dat we er nog lang niet zijn.  
Heer, maak ons bewust van onze mogelijkheden, 
zodat wij elkaar ondersteunen overal waar het enigszins kan. 
Laten wij bidden… 
 
Bidden wij voor mensen uit onze kring  
die hun partner verloren hebben,  
voor hen die hun kind ten grave moesten dragen;  
voor kinderen die het zonder hun ouders moeten rooien.  
Dat hun lieve doden blijven voortleven  
in hun hart en in hun levensmoed,  
in hun gedachten en in hun geweten.  
Laten wij bidden… 
 
 
Lied(eren):  Heer, herinner U de namen  (ZJ 908) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fh1rkjM93XA 
 
Heer, herinner U de namen van hen, die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun toebereid. 
 
Heer, herinner U hun luistrend wakker liggen in de nacht 
en hun roepen in het duister, de armzaal'gheid van hun kracht, 
en wil zeer aandachtig lezen in de rimpels van hun huid 
de verscheurdheid van hun wezen, en wis hunne zonden uit. 
 
Die Maria hebt vergeven en de rover aan het kruis, 
laat de doden eeuwig leven met U in het paradijs. 
Heer, herinner U hun namen, oordeel hen en spreek hen vrij, 
en bedek hun schuld en laat hen zitten aan uw rechterzij. 
 
Waarheen zal de mens zich keren, die, staand voor uw aangezicht, 
uwe liefde moet ontberen bij het eindelijk gericht? 
Heer, zo Gij niet wordt bewogen door het breken van zijn stem, 
door de droefheid in zijn ogen, is bij niemand heil voor hem. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
Eeuwige God, 
wij nemen brood en wijn in onze handen 
en breken en delen het met elkaar. 
Zo spelen wij in op uw toekomst, 
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verkondigen wij uw Rijk dat komen zal. 
Voed ons hier met uw gaven, 
opdat wij ten einde toe 
de wegen van uw Licht blijven gaan, 
in het voetspoor van Jezus, uw Heilige bij uitstek 
voor tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
Groot Dankgebed    
 
Goede God, 
vandaag op het feest van Allerheiligen 
danken wij U voor al die mensen, die door de eeuwen heen, 
overal op de aarde, ook hier bij ons,  
uw oproep hebben gehoord en ook beantwoord. 
 
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen,  
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld toe, 
uw droom hier op aarde, uw Rijk van vrede. 
 
Wij danken U voor de vredebrengers,  
voor hen die recht doen zegevieren, 
voor hen die pijn en rouw in vreugde veranderen. 
 
Voor de helpers in nood, voor de gevers en delers, 
voor de moedigen en diegenen die nooit opgeven, danken wij U. 
 
Met allen die in U geloven, loven en prijzen wij U 
met deze woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, … 
 
Wij danken U, Vader, voor zoveel heilige mensen, 
die elk op hun manier Jezus hebben nagevolgd. 
U hebt hen gegeven wat ook wij hebben: 
ons leven, onze rijkdom aan mogelijkheden, 
kansen om lief te hebben en te delen. 
 
Zij leerden dat uw wens voor alle mensen dezelfde is: 
vrede en vreugde, geluk en licht, 
geen haat en nijd, geen oorlog en geen pijn. 
 
Dat U zo een liefhebbende God bent 
die ons oproept om zelf ook lief te hebben, 
dat weten wij door Jezus, uw Zoon, 
die zijn leven aan ons heeft gegeven. 
 
Want die avond, toen Hij met zijn vrienden aan tafel zat, … 
 
INSTELLINGSVERHAAL 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
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Wij belijden, Heer, 
wij geloven en verwachten 
dat uw Zoon weer zichtbaar wordt 
door de inzet van mensen 
en door uw genade, waarin U ons altijd nabij blijft. 
 
Velen voor ons hebben van datzelfde geloof getuigd. 
Zalig zijn diegenen die vervolgd werden  
omdat zij leefden in uw naam, 
en zalig die lasterlijk van allerlei kwaad  
beticht werden om Uwentwil. 
 
Sommigen van hen werden gedood. 
Deze martelaren willen wij gedenken. 
Maar ook hen die gewoon uw naam belijden 
en woord en daad op elkaar afstemmen  
geven wij hier een plaats in ons dankgebed. 
Het zijn mannen, vrouwen, kinderen,  
die bij U een nieuwe thuis hebben gevonden. 
 
Bij hen gedenken wij vandaag  
ook allen die wij persoonlijk kennen  
en bijzonder hen die pas recent  
van ons zijn heengegaan en leven in uw Liefde. 
 
Samen met allen die verantwoordelijkheid dragen in uw naam,  
met de trekkers van onze Kerken, 
met de vele vrijwilligers, 
met hen die uw naam verkondigen in catechese en vorming, 
met hen allen hopen wij op een nieuwe wereld van vreugde, 
belijden wij de naam van Jezus als onze Voorganger. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem  
zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God,  
barmhartige Vader, in de eenheid van de H. Geest,  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Heer, leer ons bidden, 
zonder grote woorden, 
in de stilte van ons hart. 
 
Dat uw naam mag klinken 
alle dagen van ons leven, 
als een zegen voor alles wat leeft. 
 
Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 
in ons zoeken naar gerechtigheid, 
in ons geloof dat bergen verzet. 
 
Dat uw wil, 
mag geschreven zijn in ons hart; 
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dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond. 
 
Wees voor ons dagelijks brood, 
dat wij met anderen delen. 
 
Wees voor ons vergeving en verzoening; 
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 
 
Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 
open ons hart en onze geest, 
dat wij voor anderen, 
een zegen mogen zijn. Amen. 
 
Vredeswens 
 
Zalig die echt vrede brengen. 
Geen goedkope vrede die zegt "zand erover",  
of een "lieve vrede" die conflicten toedekt maar niet oplost.  
Zalig zijn zij die ondanks tegenkantingen, pijn, ruzies, miserie en tegenslagen 
durven verder gaan op Jezus' weg.  
Die door hun inbreng onheil genezen 
en opnieuw vreugde brengen.  
Zalig zijn zij die geduld hebben met anderen. 
Laten wij elkaar welgemeend een hand geven,  
waarmee wij elkaar diepe vrede toewensen in het hart:  
dat verwarring en pijnen door vele knagende kwetsuren 
en diepmenselijke frustraties zouden mogen genezen.  
Wensen wij elkaar - echt gemeend - alle geluk en rust toe. 
 De vrede van de Heer zij altijd met u. 
 
Lam Gods 
 
Communie 
Lied:  Als God ons thuisbrengt (ZJ 922 – Psalm 126) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PqnIjZY8lI0 
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen." 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
 
Als God ons... 
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Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn 
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 
Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
Slotgebed 
 
God van ons leven, 
wij danken U voor al uw heiligen,  
die ons zijn voorgegaan: 
voor profeten en apostelen 
en voor de vrouwen die getuigden; 
voor hen die geschiedenis maakten 
en voor allen die in de schaduw bleven; 
voor wie gebeden hebben in stilte 
en voor wie luidkeels riepen om gerechtigheid; 
voor wie hun leven gaven om u te dienen 
en voor wie bezweken zijn onder een ondraaglijk kruis; 
voor de vurige getuigen en de sterke strijders 
en voor de stille hoorders en de zwijgende doeners; 
voor bezielende mensen die anders geloofden dan wij 
en voor al die anderen die uw zaak behartigden  
zonder uw naam te kennen; 
voor onze ouders, onze grootouders, 
voor allen die er in ons leven waren, 
ons een teken gaven 
of ons een weg gewezen hebben; 
voor alle heiligen van vandaag, 
waarvan U en U alleen de namen kent. 
Wij danken U voor wat U hun gegeven hebt 
en voor wat U door hen geeft aan ons. 
Help ons, in hun spoor, 
tot het einde toe uw weg te gaan. Amen. 
 
Zegen 
 
Om, door woord en daad, licht te zijn in de duisternis, 
en troost te brengen waar angst en droefheid overheersen, 
worden wij gezonden,  
gezegend en geheiligd door onze God, 
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen. 
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Allerzielen buffet:  
 
Op zoek naar jou … 
 
Ik.  Mis.  Je. 
 
Mijn ogen zoeken naar jou 
maar zien je niet 
 
Mijn oren willen luisteren naar jou  
maar horen je niet 
 
Mijn handen tasten naar jou 
maar voelen je niet 
 
Mijn hart zoekt naar jou 
 
en  
ik  
vind 
 je  
 
daar waar je altijd geweest bent 
en nooit zal weggaan 
 
in de heimwee  van mijn wezen  
in de stilte van mijn zwijgen 
 
in de warmte van de liefde 
tussen jou en mij  
en mij en jou 
 
in de geborgenheid van de Liefde 
die was en is en blijft 
 
altijd 
 
en nog veel langer … 
 
 
(Mieke Kerckhof) 
 
 
--------- 
 
Stefan, mijn broere  -  Willem Vermandere 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7q8hkXVQbMA 
 
live-versie: https://www.youtube.com/watch?v=rMXV2QSjR-g 
 
Mijn broere waar kan ik u vinden, vertrokken naar den overkant 
ik krijg van u taal noch teken uit uw verre, uit uw verre land 
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is ‘t daar nu zomer of winter, is ‘t daar nu dag of nacht 
droom je of lig je wakker of slaap je, slaap je zacht 
 
mijn broere ben je daar altijd allene en geraak je dat daar al gewend 
tussen d’ontelbare dode zielen, is daar vader, ook vader omtrent 
we weten hier zo bitter weinig van dat latere schoon paradijs 
we leven in angst en in vreze voor Hein, magere Hein met zijn zeis 
 
ach laat ne keer iets van u horen, een woordje of zuchtje misschien 
of een simpel tiksk’ op ‘t venster, ‘t is zo stille, zo stille sindsdien 
schrijf ne keer iets in de wolken, éne letter ware meer dan genoeg 
of vraag het aan de lijster dat ie zingt, dat ie zingt morgen vroeg 
 
aan de wind rond het huis in de bomen, aan de zunne en de mane misschien 
ik vraag het aan de verste sterre, he’j’ mijn broere, mijn broere niet gezien 
ik zoek het in ‘t werk van uw handen, in uw kunstig kinderspeelgerief 
met de restjes van eik beuk en linde was je grenzeloos creatief 
 
en je wist dat het rijk der hemelen slechts opengaat voor wie welgezind 
geduldig zijn lot durft te dragen en wordt en wordt als een kind 
hoort tussen ‘t getokkel en d’akkoorden en de rijmen met stil verdriet 
vind ik eindelijk Stefan mijn broere op ‘t eind, op ‘t eind van dit lied 
 
-------- 
 
Egidius, waar ben je gebleven ? (Jan Moritoen) 
 
Egidius, waar ben je gebleven? 
Ik verlang naar je, mijn vriend.  
Jij koos de dood, mij liet je ’t leven. 
 
We hadden een goede, mooie vriendschap. 
Het scheen of wij tezamen zouden sterven. 
Nu ben jij opgestegen naar Gods troon, 
omstraald door licht  
dat helder is dan de zonneschijn. 
Alle vreugde valt jou ten deel. 
 
Egidius, waar ben je gebleven? 
Ik verlang naar je, mijn vriend. 
Jij koos de dood, mij liet je ’t leven. 
 
Bid voor mij, want ik moet nog ploeteren 
en pijn lijden in deze wereld. 
Bewaar een plaatsje voor me, naast jou. 
Ik moet hier nog een liedje zingen. 
Maar sterven moet iedereen. 
 
Egidius, waar ben je gebleven? 
Ik verlang naar je, mijn vriend. 
Jij koos de dood, mij liet je ’t leven. 
We hadden een goede, mooie vriendschap. 
Het scheen of wij tezamen zouden sterven. 

Egidius, waer bestu bleven ? 
 
Egidius, waer bestu bleven? 
Mi lanct na di, gheselle mijn. 
Du coors die doot, du liets mi tleven. 
 
Dat was gheselscap goet ende fijn. 
Het sceen teen moeste ghestorven sijn. 
Nu bestu in den troon verheven 
Claerre dan der zonnen scijn. 
Alle vruecht es di ghegheven. 
 
Egidius, waer bestu bleven? 
Mi lanct na di, gheselle mijn. 
Du coors die doot, du liets mi tleven. 
 
Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven 
Ende in de weerelt liden pijn. 
Verware mijn stede di beneven. 
Ic moet noch zinghen een liedekijn. 
Nochtan moet emmer ghestorven sijn. 
 
Egidius, waer bestu bleven? 
Mi lanct na di, gheselle mijn. 
Du coors die doot, du liets mi tleven. 
Dat was gheselscap goet ende fijn. 
Het sceen teen moeste ghestorven sijn. 
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------- 
 
HET LICHT VAN DE MORGEN - Tien requiemgezangen  
Tekst: Huub Oosterhuis - Muziek: Antoine Oomen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hbzo8cwoyCI 
 
------- 
 
Een mens moet zachtjes sterven 
Een beetje als de bomen nu 
Die al hun bladeren verliezen 
Niet ineens, maar één voor één. 
Ongemerkt valt ieder blad  
Het ene na het ander. 
Tot ineens het laatste blad gevallen is 
En plots de naakte boom daar staat. 
Sprekender dan ooit tevoren 
De lijnen van de boom 
De trekken van haar wezen 
Zacht en goed 
Komen zo sterk naar voren. 
Nu ben je de laatste herfst 
En winter ingegaan. 
De lente die nu komt zal eeuwig zijn. 
 
(Tom De Fré) 
 
 
 
 
------- 
 
Verstild in steen  - Stef Bos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=d1OGYgbDlNc 
 
Het hart was koud, 
het woord was stil. 
De wind stak op, 
de regen viel. 
 
De lucht was grijs. 
Het vuur verdween. 
Ik zag jouw naam  
verstild in steen. 
 
De hemel leek 
zo ver van mij. 
De grijze grond 
was zo dichtbij. 
 

Ik was nog nooit 
zo klein geweest. 
Ik zag jouw naam  
verstild in steen. 
 
Opeens een stem  
van binnenuit, 
een stille schreeuw, 
een zacht geluid. 
 
Mijn hart stond op, 
de angst verdween. 
Ik zag jouw naam  
verstild in steen. 
 

Ik liet jou los. 
Ik liet jou gaan. 
Ik zag dat alles  
wat geweest is  
blijft bestaan. 
 
Ik zag het licht. 
Ik vond de rust.
Ik zag de ruimte, 
zag de wolken  
in de lucht. 
 
Mijn hart stond op. 
De angst verdween. 
Zag jou in alles 
om mij heen. (x2) 
 


