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Allerheiligen  1-2 november 2021 

–  
decanaat Poperinge 

 

 

 
Als aperitief: Come, Come, Ye Saints  
 
https://www.youtube.com/watch?v=F5vWgEsmVms&list=RDMM&index=6 

 
Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear 
But with joy wend your way 

Though hard to you this journey may appear 

Grace shall be as your day 
 
'Tis better far for us to strive 
Our useless cares from us to drive 
Do this, and joy your hearts will swell 
All is well! All is well! 

 
Why should we mourn or think our lot is hard? 
'Tis not so, all is right 
Why should we think to earn a great reward 
If we now shun the fight? 
 

 
Gird up your loins, fresh courage take 
Our God will never us forsake 

And soon we'll have this tale to tell 
All is well! All is well! 
 
We'll find the place which God for us prepared 

Far away in the West 
Where none shall come to hurt or make afraid 
There the Saints will be blessed 
 
 
We'll make the air with music ring 
Shout praises to our God and King 

Above the rest these words we'll tell 
All is well! All is well! 
 
And should we die before our journey's through 

Happy day! All is well! 
We then are free from toil and sorrow, too 

With the just we shall dwell! 
 
But if our lives are spared again 
To see the Saints their rest obtain 
Oh, how we'll make this chorus swell 
All is well! All is well! 
 

Happy day! All is well! 
All is well! 

 
 

 
 
 

 
 

Kom, heiligen, vrees geen zwoegen noch arbeid 
maar ga je weg met vreugde 
Hoewel deze reis misschien moeilijk voor je lijkt 

zal genade je deel zijn 

 
'Het is beter voor ons om te pogen 
onze nutteloze zorgen van ons af te werpen 
Doe dit, en vreugde zal je hart doen zwellen 
Alles is goed! Alles is goed! 
 
Waarom zouden we rouwen of denken dat ons lot 

zwaar is? 'Het is niet zo, alles is goed' 
Waarom zouden we denken om een grote beloning 
te moeten verdienen? 
Als we nu de strijd uit de weg gaan? 
 
Omgord je lendenen, neem nieuwe moed 
Onze God zal ons nooit in de steek laten 

En binnenkort hebben we dit verhaal te vertellen 
Alles is goed! Alles is goed! 
 
We zullen de plaats vinden die God voor ons heeft 
bereid, ver weg in het westen 
waar niemand zal komen om te kwetsen  

of bang te maken 
daar zullen de heiligen gezegend worden 
 
We vullen de lucht met muziekgerinkel 
Roepen lofzangen tot onze God en Koning 
Daarboven zullen we deze woorden vertellen 
Alles is goed! Alles is goed! 

 
En moeten we sterven voordat onze reis voorbij is? 

Gelukkige dag! Alles is goed! 
Dan zijn we ook vrij van zwoegen en verdriet 
Bij de rechtvaardigen zullen we wonen! 
 
Maar als ons leven weer wordt gespaard 

om de heiligen hun rust te zien verkrijgen 
Oh, hoe zullen we dit refrein laten aanzwellen 
Alles is goed! Alles is goed! 

 
Gelukkige dag! Alles is goed! 
Alles is goed! 

https://www.youtube.com/watch?v=F5vWgEsmVms&list=RDMM&index=6
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Openingslied: U Heer zij lof gebracht (ZJ 780) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=niRJCCFj84c 
 

U, Heer, zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere. 

Wat Gij, almachtige, veilig behoudt, komt U eren ! 

Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, 

wil U zijn oorsprong vereren. 

 

Wie in uw liefde woont, heiligen, engelenkoren, 

wie aan uw rechterhand neerzit, in liefde herboren, 

zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal: 

Heilig is God in den hoge ! 

 

Erbarm U over ons, als ons de zonden benauwen, 

wees ons genadig, Heer, omdat wij vast op U bouwen. 

In eeuwigheid, daar Gij de Heiland zijt,  

blijft Gij de rots van vertrouwen. 

 

Daarom Heer, smeken wij: wil uw getrouwen bewaren, 

die Gij door ‘t Nieuw Verbond van eeuw’ge dood wilde sparen. 

Zegen het volk, zegen het volk van uw Naam, 

leid het in eeuwigheid. Amen.  

 

 
Welkom 
 
Als wij het woord ‘heiligen’ horen, 

denken we meestal aan de kalenderheiligen. 

Elke dag is het immers de feestdag van een of meerdere heiligen. 

 

Heiligen zijn geen supermensen.  

Het zijn gewone mensen met fouten en gebreken,  

maar wel mensen die in hun leven  

meer aan anderen dan aan zichzelf hebben gedacht. 

Mensen die naar Jezus’ voorbeeld, anderen gelukkig maakten. 

 

Er zijn ook veel heiligen van nog niet zo lang geleden.  

Mensen die we gekend hebben, 

maar die geen naam hebben op de kalender. 

We denken aan overledenen,  

lieve en goede mensen die leefden zoals Jezus het bedoelde  

en die heilig zijn in het hart van hun familie en vrienden. 

 

Er zijn veel heiligen die nu nog leven. 

Als we naar Jezus' voorbeeld anderen gelukkig maken, 

als wij Gods licht doorlaten en uitstralen, 

dan kunnen ook wij heilig worden of zijn. 

 

Vergevingsmoment   
 
Als plots iemand naar voren zou komen en zou vragen  

of er hier een dokter aanwezig is, 

dan zouden de meeste hoofden ronddraaien  

om te zien of dokter X of  Y aanwezig is,  

want die is hier toch ook regelmatig in de viering. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=niRJCCFj84c
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Als ik zou vragen of hier soms een heilige aanwezig is, 

dan zou het fijn zijn als ook werd rondgekeken  

in deze kerk, in eigen kring, in eigen parochie, 

om te zien of we hem of haar eruit konden pikken 

om hier vandaag in de bloemetjes te zetten  

op het feest van alle heiligen. 

Maar ik vrees dat we niemand vooraan zullen krijgen. 

 

De vraag zelf of er onder ons heiligen zijn 

mag ons dan al wat onwennig maken, 

toch is het een serieuze zaak. 

Het heeft immers alles met ons christen-zijn te maken. 

En dus moeten wij toch maar eens rondkijken  

of er soms geen heiligen in ons midden zijn. 

 

Die zijn slechts te zien met de ogen van een zuiver hart. 

Bidden wij daarom God om ontferming. 

 

--------------------- 

 

V.: Heiligen dagen ons in feite uit. 

Ze bevragen ons over ons eigen leven: zijn wij consequent? 

Proberen wij met enige oprechtheid te leven volgens het evangelie? 

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, 

maar we twijfelen zo vaak. 

Daarom: Heer, ontferm U over ons. 

 

Zovele heiligen, bekend en onbekend, 

waren een steun en een troost voor velen. 

Omdat we vaak onachtzaam voorbijgaan  

aan het verdriet en het leed van anderen, 

bidden wij om vergeving. Christus, ontferm U over ons. 

 

Zovele heiligen, bekend en onbekend, 

waren een voorbeeld van liefde en aandacht, 

van voortdurende zorg voor mensen en dingen. 

Omdat wij soms te weinig liefde betonen, 

bidden wij om vergeving. Heer, ontferm U over ons. 

 

V.: Moge God zich over ons ontfermen, 

ons weer helemaal doordringen van zijn Geest 

en ons geleiden tot een leven van liefde. Amen. 

 
Lofzang 
 
Eer aan God in de hoge. 

Wij loven U, Vader, 

scheppende Kracht, 

Bron van liefde. 

Wij loven U, Jezus Christus, 

Zoon van God, 

Weg, Waarheid en Leven. 

Wij loven U, Heilige Geest, 

Vuur, brandende Liefdeskracht. 
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Eer aan God in de hoge. 

Vrede op aarde 

voor mensen die eenvoudig zijn, 

voor mensen die zachtmoedig zijn, 

voor mensen die barmhartig zijn, 

voor mensen die luisteren  

naar het Woord van God 

en het onderhouden. 

 

Eer aan God in de hoge. 

Vrede op aarde 

en liefde onder alle mensen: 

liefde die nieuw maakt en heelt, 

liefde die hoopt en duldt, 

liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. 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 

 
Heer, onze God, 

in deze viering gedenken wij  

alle bekende en onbekende heiligen, 

allen die ons zijn voorgegaan 

en heilig zijn geworden in de harten van de mensen. 

Zij vormen een ontelbare menigte 

die voor ons ten beste spreekt. 

Met hen verbonden, bidden wij U : 

laat ons, naar hun voorbeeld, uw Licht in de wereld brengen 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=JAQJHPvf0zI
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Eerste lezing: Uit de openbaring van de apostel Johannes  (Apok. 7, 2-4. 9-14) 
 

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:  Uit eerste brief van de apostel Johannes (1 Joh. 3, 1-3) 
 

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.  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=GwGtqBDe0iU
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Overweging(en) 

 
Laat ons heilig verklaren: 

de armen van geest 

die hun leven radicaal beleven 

als een geschenk van God; 

de naamloze mensen 

die mee in het verdriet gaan staan 

van hun naaste medemensen; 

de stille werkers 

die in hun inzet, zachtheid en moed 

met elkaar verbinden; 

zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid 

en daarom weigeren 

om elke vorm van onrecht goed te praten; 

zij die barmhartig zijn, en teder en fijngevoelig omgaan 

met de kwetsuren van hun medemens; 

zij die vrede brengen 

midden een wereld van geweld; 

zij die om hun geloof, hun hoop, hun liefde 

slachtoffer zijn van pestgedrag... 

Laat ons hen heilig verklaren 

want zij zijn de dragers van een nieuwe manier van leven, 

getekend door "Ik zal er zijn voor u". (Carlos Desoete) 

 

Als in één adem spreken we Allerheiligen en Allerzielen uit als een duo van feesten. Ze 

lopen naadloos over in elkaar. Ja, ze horen bij elkaar als zussen. Hun diepe betekenis 

verbindt hen aan elkaar. Als we de tekst van Carlos Desoete tot ons laten doordringen 

dan komen we de diepe betekenis op het spoor. Wat bindt deze feesten? De relatie onder 

mensen die uitgaat van de liefde, de dienstbaarheid, de betrokkenheid en het welzijn van 

elk ander. Iedereen is geroepen om heilig te zijn, om elkaar te helen en Gods heiligheid 

aldus een gelaat te geven. “Weest Heilig want Ik ben Heilig” zegt God in de Bijbel. Heilig 

zou kunnen zijn: uit één stuk, heel. We zeggen dat soms: ”Dat is een mens uit één stuk; 

je kunt er op vertrouwen”. Je wil dan ook graag bij deze mens zijn. Ze stralen een 

ontvankelijkheid uit, rust. Vredevolle mensen, mensen die niet enkel op zichzelf bedacht 

zijn die trekken mensen aan. Ze werken verbindend. We voelen ons ook lichter worden, 

gedragen. Meestal vinden zij het vanzelfsprekend dat ze er zijn voor anderen. Daartoe 

zijn we allemaal geroepen. Ons leven kunnen we niet op ons eentje voltooien. We 

hebben hiervoor de anderen nodig. We willen in herinnering blijven, verbonden blijven 

over de dood heen. 

Hierbij komen we bij Allerzielen. We zoeken het graf op, de plek waar het stil is, waar we 

even het leven van dierbaren in herinnering brengen. Deze plek verbindt ons met dat 

goede, klein of bijzonder, dat we uiteindelijk willen in gedachten houden. Onze harten 

raken elkaar op zo’n dagen. De herfst kleurt zoals de lieve heiligen kleur brengen. Onze 

heiligen, moeder, vader, partner of kinderen, geliefden en vrienden. In sommige landen 

gaan de familieleden van gestorvenen samen eten, feest vieren op de begraafplaats. Ze 

maken verbinding met hun doden. Er mag licht en muziek zijn op de graven. Licht dat 

alles helder maakt, beschermt, het kwade afschrikt, het goede doet oplichten. Licht 

waarin de gestorvene is verdwenen. Licht van de overkant. In alle culturen is er sprake 

van dat licht van de andere kant van het leven. En muziek dan? Klanken kunnen ook 

kleur geven aan onze gedachten en herinneringen. Leven en dood mogen de dans 

aangaan in een soort dankbaarheid. Hoe verdrietig we ons ook voelen om het gemis, 

muziek kan ons helpen contact te maken van hart tot hart. Is ‘Réveil’ niet zo’n moment. 

Woorden die beklijven, met zachtheid worden uitgesproken en muziek als een brug naar 

die andere wereld. Niet enkel christenen komen op het kerkhof om de band met de 

geliefden te gedenken. Dit is ook het opzet van dit gebeuren. Iedereen van welke 

gezindte ook kan geraakt worden in zo’n bijeenkomst.                                                                             

In de abdij waar ik enige jaren heb geleefd was het een gewoonte om tijdens de 

vesperdienst bij de voorbeden de namen te noemen van de zusters ons voorgegaan in de 
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lange geschiedenis. Vaak dwaalden mijn gedachten af naar de periode waarin die zusters 

hadden geleefd. Ze streefden ernaar heilig te worden, mensen eenvoudig en doorzichtig, 

gegeven aan een engagement zij het in een apostolaat van onderwijs en gebed in 

gemeenschap. Door hun namen en het jaartal te noemen ontstond er een brug tussen de 

beide periodes maar ook tussen de beide levens, het ‘toen’ en het ‘nu’.  Zij daar en ik 

hier. Zalig en gezegend moment. Als zussen aan elkaar gegeven, tijdloos.                                        

Laten we blijven vertellen over de kleine en grote wonderen in het leven van wie ons zijn 

voorgegaan. Laten we blijven verhalen over de heiligen van de kalender en deze uit ons 

midden dichtbij, de gestorvenen maar evenzeer de levenden. Zij die Carlos Desoete 

heilig noemt. ‘Proficiat’ wie kiest voor de kleine goedheid van elke dag ten einde toe! 

Laten we daarom feesten. 

(Ann Vanraes) 

 
-------- 

 
Eigentijdse versie Zaligsprekingen  
 
Zalig zijn wij als we wenen 

om de mateloze hebzucht die blind regeert en de wet dicteert,  

om de oase die tot woestijn verdort,  

om de vruchtbare bodem die verzuurt en verwordt tot modder en puin. 

 

Zalig zijn wij  

als we in elke vorm van geweld een obstakel zien  

en niet te beroerd zijn om,  

in plaats van wapens op te slaan in alle hoeken en kanten,  

vredesbomen te planten. 

 

Zalig zijn wij  

als we de kloof tussen Noord en Zuid, tussen verdrukker en geknechte,  

blijven aankaarten als een aanfluiting van Gods droom voor de mens. 

 

Zalig zijn wij  

wanneer we oor en oog zijn voor onze medemens  

en hem met hart en ziel tegemoet durven gaan,  

mild en vol vertrouwen. 

 

Zalig zijn wij  

als we onverstoord en openhartig Gods Woord doen  

- daar waar we gaan en staan - 

ook al strijken we daarmee tegen de haren in 

of worden we er scheef voor bekeken. 

 

Zalig zijn wij  

als we in onze zoektocht naar gerechtigheid, vrede en héélheid,  

steeds alert blijven, 

en blijven opkomen voor erkenning  

overal waar het recht wordt verkracht  

van armen, zwakken en kleinen. 

 

Zalig zijn wij, kleine mensen,  

als wij in ons hart mogen ervaren  

dat wij, als schepsel, gewenst zijn door God, die Gans Andere. 

 

--------------------------- 
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Zo leven 

dat je steeds magnifieker  

tot je recht komt, 

zienderogend  toeneemt 

in kwaliteit, 

steeds volgroeider wordt, 

steeds vollediger. 

 

Zo bestaan 

dat je aan steeds meer leven 

huisvesting verleent, 

dat steeds meer mensen 

zich mogen nestelen in je aandacht. 

 

Zo ouder worden 

dat je steeds minder 

eenzaam wordt, 

dat  je steeds meer mensen herbergt, 

mensen die zich aan jou 

mogen verwarmen, 

mensen die jou voltooien.  (naar Hans Bouma) 

 

-------------------------- 
 
Heiligen lijken schaars te worden. 

't Is ook moeilijk ze te herkennen. 

Hier en daar wordt er eens eentje herkend,  

meestal na zijn of haar dood. 

Net als bij kunstenaars. 

 

Helden zijn gemakkelijker te herkennen. 

We lezen in de krant  

hoe zij hun voetbalploeg naar de top hebben geschopt. 

Anderen glitteren op het filmfestival van Cannes 

Nog anderen worden oorverdovend grijsgedraaid op CD's . 

Om van oorlogshelden maar te zwijgen. 

 

Onlangs las ik dat heiligen drie eigenschappen hebben: 

 

Ten eerste zien ze hun eigen fouten. 

Dat is mooi, ze hebben dus fouten. 

Daar kunnen u en ik wat moed uit putten. 

 

Vervolgens proberen ze niet iets te worden door prestaties, 

maar ze nemen het leven aan als een gift van God. 

Dat lijkt gemakkelijker dan het is. 

Moet u eens proberen. 

't Geeft in elk geval grote rust. 

 

En ten slotte weten ze te dienen. 

Dat laatste is wellicht het moeilijkste, 

ook al hebben we daarvan de mond vol. 

Echt dienen.  

Niet 'het ene plezier is het andere waard'. 

Belangeloos. 

 

Er stond nog iets bij op het eind.  

Dat ze voortdurend behoefte hebben aan genade. 

Dat laatste is wellicht hun diepste geheim.  (naar Eduard Pijlman) 
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Woorden van geloof  

 
Wij geloven in God 

die leven geeft aan mensen, 

die ons koestert als zijn kinderen 

en die er zal zijn, al onze dagen. 

 

Wij geloven in Jezus van Nazareth 

in wie God zichtbaar is geworden, 

Mens, door een vrouw gebaard, 

voor mensen geleefd en gestorven. 

 

Wij geloven in Gods Geest 

die ons roept tot recht en vrede, 

om te helen wat gebroken is, 

om hoop te bieden aan wie moet lijden. 

 

Wij geloven in de Kerk 

die werkt aan de droom van God: 

arme en kleine mensen 

een stukje hemel geven op aarde. 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,  

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… 
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Lied:  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 
 
Goede Vader, 

verenigd rondom deze tafel gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 

en alle heiligen die delen in zijn heerlijkheid. 

Wij bidden U, 

dat ook wij door de deelname aan deze maaltijd 

mogen groeien tot een hechte gemeenschap. 

Houd ons in eenheid en vrede bijeen  

en schenk ons op voorspraak van uw heiligen  

eens het leven dat geen einde kent,  

door Christus, onze Heer. 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 … 

https://www.youtube.com/watch?v=fh1rkjM93XA
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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. 

 

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. 
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Onze Vader 

 
In verbondenheid met al de heilige mensen  

die we vandaag gedenken,  

met allen hier aanwezig  

en vele christenen over heel de wereld  

willen we nu op deze feestelijke dag het gebed bidden  

dat Jezus ons leerde: 

 Onze Vader… 

 

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. 

 

Lied: Deep Peace – Karl Jenkins 

 

https://blueeyedennis.tumblr.com/post/114207956847/celtic-prayer-set-to-

the-music-of-karl-jenkins 

 

Deep peace of the running wave to you 

Deep peace of the flowing air to you 

Deep peace of the quiet earth to you 

 

Amen 

Amen, Amen, Amen, Amen. 

 

Deep peace of the shining stars to you 

Deep peace of the gentle night to you 

Moon and stars  

pour their healing light on you 

 

Amen 

Amen, Amen, Amen, Amen. 

Amen, Amen, Amen, Amen. 

 

Deep peace of Christ,  

The light of the world to you 

Deep peace of Christ to you. 

Deep peace of Christ,  

The light of the world to you 

 

Amen 

Amen, Amen, Amen, Amen 

Amen, Amen, Amen, Amen. 

 

Diepe vrede van de lopende golf voor jou 

Diepe vrede van de stromende lucht voor jou 

Diepe vrede van de stille aarde voor jou 

 

Amen 

Amen, Amen, Amen, Amen. 

 

Diepe vrede van de stralende sterren voor jou 

Diepe vrede van de zachte nacht voor jou 

Maan en sterren 

strooien hun helende licht over jou 

 

Amen 

Amen, Amen, Amen, Amen. 

Amen, Amen, Amen, Amen. 

 

Diepe vrede van Christus, 

Het licht van de wereld voor jou 

Diepe vrede van Christus voor jou. 

Diepe vrede van Christus, 

Het licht van de wereld voor jou 

 

Amen 

Amen, Amen, Amen, Amen 

Amen, Amen, Amen, Amen. 

https://blueeyedennis.tumblr.com/post/114207956847/celtic-prayer-set-to-the-music-of-karl-jenkins
https://blueeyedennis.tumblr.com/post/114207956847/celtic-prayer-set-to-the-music-of-karl-jenkins
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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... 

 

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 

 
Heer God, wij danken U  

voor al die mannen en vrouwen  

die in 2000 jaar geschiedenis  

een brug sloegen tussen U en ons. 

Ook voor wie zoekt of twijfelt  

wijzen zij een weg naar U. 

Help ons te leven in hun voetspoor,  

groeiend in verbondenheid met U en met elkaar. 

Eens komen wij allen bij U thuis,  

geborgen en ten volle genietend  

van uw trouwe en barmhartige Liefde. 

Dat zal een feest zijn!   

 

Zegen 
 
In deze viering liet God zijn licht over ons stralen.  

Laten wij zo leven dat ook in ons zichtbaar wordt  

dat wij kinderen zijn van het licht,  

kinderen van de levende God,  

die zich aan ons laat kennen   

als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PqnIjZY8lI0
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Dessertje:  

 
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) 

 
--------- 
 

 
Allerzielen 

 
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) 

 

 


