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Van harte welkom op deze viering van Allerheiligen, in het bijzonder allen die een 
geliefde verloren.  
 
We komen vandaag samen om hen te gedenken die ons zoveel hebben gegeven, die 
nog zoveel leven voor zich hadden, en die we nu voorgoed moeten missen.  
 
Op dagen zoals deze wordt het gemis scherper aangevoeld en is het goed om samen te 
komen, ons verdriet te delen, ons te laten dragen door elkaar, door tekens te stellen, 
door samen te zingen, door samen stil te zijn. 
 
Straks noemen we de namen van wie ons lief waren, stellen wij hen aanwezig in ons 
midden en herinneren we ons wie zij waren, waarvoor ze stonden, wat ze ons 
voorleefden. Met dit gebaar verbinden we ons met hen over alle grenzen heen.  
Dat dit gebaar ons vrede en bemoediging moge brengen zingen we elkaar toe in het 
lied: Vrede voor jou... 
 
Laten we de Paaskaars aansteken, als teken van onze verbondenheid met Jezus van 
Nazareth, om ons hier en vandaag in het licht van zijn boodschap te plaatsen. Als 
teken van ons geloof in het Leven dat ons gegeven werd en dat we op onze beurt aan 
anderen doorgeven. Als teken van ons geloof dat dat leven niet eindigt.  
 
  
 
 



Eerste bezinning 
 
Zoals dit ene blad, losgeraakt 
vanuit de top van een beuk 
in volkomen windstilte vallend, 
zich nog om en om wentelt 
in de lage zon van november 
 
met alle lente- en zomerdagen 
en nachten onder de bruinverkleurde 
huid en ik het één meter boven 
aarde met vlugge hand van 
voorspelbare ondergang red 
 
Zou zo een hand ons ooit                                       
 

                             (Marc Tritsmans)           

                                  
 Ik weet niet of het u soms ook overkomt: je leest iets, of je hoort een tekst en op slag 
ben je 'gepakt'. Je hoeft geen twee keer een zin te herkauwen om iets van de betekenis 
te vermoeden. De tekst trekt een wereld voor je open die je onmiddellijk herkent. 
Soms zeggen die woorden meer dan ze op het eerste gezicht zeggen; er ligt nog een 
wereld onder het eerste verstaan....  
 
Toen ik dit gedicht las op een poster in de bibliotheek, zag ik onmiddellijk een blad 
dat na een gevuld leven zijn laatste tocht begint. In dit geval in volkomen rust, zoals 
dat kan gaan met een losgeraakt blad, in dit jaargetijde iets alledaags... Tot de laatste 
zin het hele tafereel op een ander niveau plaatste. Want plots werd het blad een mens 
die aan zijn laatste tocht begint. En vooral:  sprak de zin 'Zou zo een hand ons ooit' 
van een vraag, een aarzelende hoop, een voorvoelen dat er iets of iemand is die dat 
ene blad, dat ene leven niet verloren laat gaan.  
 
In de twee vorige vieringen is er uitgebreid nagedacht over wat het kan zijn leven in 
het perspectief van de dood, en wat “eeuwig leven” wel zou kunnen zijn, als dat er al 
is.  
Want we stellen ons allen vragen bij de dood van geliefden, vrienden, zielsverwanten. 
Vragen over zin, over het waarom, Waarom hij/zij? Waarom net nu? Waarom zo?  En 
vooral blijft de vraag: wat blijft er van hen over? Waar is hij of zij naartoe? Is er een 
hemel? Of iets dat daarop lijkt? Een eeuwig leven, een opgaan in een geheel, een deel 
uitmaken van de Liefde, van het Leven, van iets dat groter is.... Of stopt het leven van 
een mens definitief en onherroepelijk bij zijn dood? 
We weten het niet en we zullen wel nergens een teken krijgen van hoe het werkelijk 
is.  
En toch is er bij velen van ons een niet uit te roeien verlangen, hoop dat deze mens 
die ons lief is niet volledig verdwijnt.  
Grafgiften en het ritueel met oker kleuren van het lichaam van de overledenen tonen 
aan dat  mensen al eeuwen de hoop, het vertrouwen gehad hebben dat een mens niet 
verdwijnt bij zijn dood. Dikwijls, maar niet noodzakelijk, in het vertrouwen dat God, 
of hoe je hetgeen je overstijgt, omvat, ook noemt, een mens liefdevol erkent en in zijn 
waarde laat in dit leven én ook over de laatste grens heen. Dat wat wezenlijk die mens 
tot die mens maakte op een of andere manier verder blijft bestaan. Hoop en 



vertrouwen dat er een onlosmakelijke band is tussen het leven hier en nu en dat na de 
dood. 
 
We vinden dit vertrouwen uitgedrukt bij de profeet Jesaja 49 , 15-16 die Jahweh deze 
woorden in de mond legt: 
 

Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten 
of harteloos zijn tegen het kind dat ze droeg? 
Zelfs al zou zij het vergeten 
ik vergeet jou nooit. 
Ik heb je in mijn handpalm gegrift.  
 

Zoals bij alle belangrijke dingen in het leven is ook over wat er na de dood is geen 
zekerheid. We kunnen, zoals Dani vorige week zei, alleen maar aan de hand van wat 
we hier en nu ervaren, vertrouwen hebben dat het later ook goed zal zijn. 
 
Vertrouwen zegt bij definitie dat er geen zekerheid is of kan gegeven worden en toch 
kan vertrouwen dicht bij weten liggen... Dat zingen we in het volgende lied:  
 

Dit ene weten wij, 
 en aan dit ene houden wij ons vast  
in de duistere uren:  
er is een woord  
dat eeuwiglijk zal duren 
en wie ’t verstaat, 
die is niet meer alleen.. 

 
 
Tweede bezinning 
  
Soms maken we iets mee dat zo mooi is, dat we zouden willen dat het blijft duren: 
Een feest, een moment waarop we intens genieten van de natuur, dolle vreugde, een 
warm gevoel van beminnen en bemind worden,  het stille wegvloeien in het 
beluisteren van muziek, het opgaan in het spel en de ontdekkingen van kleine 
kinderen, het vertrouwen van vele jaren gedeeld leven.  
Het lijkt dan  alsof de grenzen van ruimte en tijd wegvallen. 
Niets bestaat nog buiten dit heel bijzondere beleven van schoonheid. 
We proeven eeuwigheid. 
 
Even toch, want het blijft niet duren.   
Maar we willen ze niet helemaal loslaten. We willen bewaren. 
Zo worden die ogenblikken herinneringen, vastgelegd op een foto, vastgehouden in 
een souvenir, een stukje schors, een schelp, een steen, een fopspeen, een 
kinderschoentje, een lapje stof, een  kettinkje, hangertje,  een versje, een lied, een 
troetelnaampje. 
 
Soms is er niets tastbaar dat ons helpt te herinneren, nog altijd zijn er de 
opslagkamers van ons lichaam, de miljoenen cellen die zich voeden met de weldaad, 
het welzijn van deze momenten. Het geheugen van ons lichaam.  
 

Op een avond zaten de eekhoorn en de mier naast elkaar op de bovenste 



tak van de beuk. Het was warm en stil en zij keken naar de toppen van de 
bomen en naar de sterren. Zij hadden honing gegeten en gepraat over de 
zon, de oever van de rivier, brieven en vermoedens. 
“Ik ga deze avond bewaren” zei de mier. “ Vind je dat goed?” 
De eekhoorn keek hem verbaasd aan.  
De mier haalde een klein zwart doosje te voorschijn. 
“Hier zit ook de verjaardag van de lijster in” zei hij. 
“De verjaardag van de lijster?” vroeg de eekhoorn.  
“Ja” zei de mieren hij pakte de verjaardag uit het doosje. En ze aten weer 
zoete kastanjetaart met vlierbessenroom, en ze dansten weer terwijl de 
nachtegaal zong en het vuurvliegje aan- en uitging, en ze zagen de snavel 
van de lijster weer glimmen van plezier. 
Het was de mooiste verjaardag die zij zich konden herinneren. 
De mier stopte hem weer in het doosje. 
“Daar stop ik deze avond bij,” zei hij.”Er zit al heel veel in.” Hij deed het 
doosje dicht , groette de eekhoorn en ging naar huis. 
De eekhoorn bleef nog lang op de tak voor zijn deur zitten en dacht aan 
het doosje. Hoe zou de avond daar nu in zitten? Zou hij niet verkreukelen 
of verbleken? Zou de smaak van honing er ook in zitten? En zou je hem er 
altijd weer in kunnen krijgen als je er hem eruit haalde? Zou hij niet 
kunnen vallen en breken, of wegrollen? Wat zou er trouwens nog meer in 
dat doosje zitten? Avonturen die de mier alleen had beleefd? Ochtenden 
in het gras aan de oever van de rivier, als de golven glinsterden? Brieven 
van verre dieren? 
En zou het ooit vol zijn, zodat er niets meer bij kon? En zouden er ook 
andere doosjes bestaan, voor treurige dagen? 
Zijn hoofd duizelde . Hij ging zijn huis in en stapte in bed. 
 
(Toon Tellegen) 

 
  
De herinneringen blijven ons verbinden met wie heengingen. Net zoals de eekhoorn 
duizelt ons hoofd als we nadenken over wat blijft en wat voorbijgaat. We eindigen 
altijd weer met vragen. In de onrust van ons hart en van onze geest, vertrouwen we 
ons toe aan iemand wijder en ouder én jonger. We bidden om ontferming, opdat 
iemand ons bewaart, ons van voorspelbare ondergang redt 
 
Stiltemoment: muziek (Missa Criola: Kyrie) 
 
Inleiding op het ritueel met de stenen 
 
Jaren terug zijn we er mee begonnen, de naam van een overledene uit onze 
gemeenschap op een steen te schrijven en in de schaal met het doopwater te leggen. 
Elke zondag bij de tafeldienst steken we met het licht van de Paaskaars de 
drijfkaarsjes aan die in deze schaal tussen de stenen liggen.  
We lieten ons hiervoor inspireren door het joodse gebruik om bij het bezoek aan een 
graf een steentje achter te laten, geen bloemen.  
We lieten ons inspireren door enkele mooie stenen meegebracht van een reis en we 
vonden betekenis in een korte tekst uit het boek Apocalyps:  
 

‘Ik ben de Alfa en de Omega’ zegt God de Heer, ‘Hij die is en die was en 



die komt, de Alomvattende’.(….) ‘Ik zal geven van het verborgen manna; 
en Ik zal een wit steentje geven en daarop gegrift een nieuwe naam, die 
niemand kent dan hij die hem ontvangt.’ 

 
We gedenken vandaag de namen van allen die ons in hoop en vertrouwen zijn 
voorgegaan. Mensen die in de voorbije jaren in de Kuc en Dominicusgemeenschap 
korte of langere tijd onze bondgenoten zijn geweest en niet meer onder ons zijn.  
Ook de namen van onze geliefden willen wij hier en nu aan de vergetelheid 
onttrekken.  
Hun levens en hun namen leggen we teder in de handen van de Ene die geen mens 
aan de vergetelheid prijsgeeft. 
 
Mag ik u vragen de naam van de overledene die u wil gedenken vooraan te noemen en 
een steen op de tafel te leggen? Sommigen onder u hebben nu zo’n  steen met de 
naam van uw familie of vriend en vriendin op bij zich. Anderen niet, zij kunnen dan 
een steen uit de mand vooraan nemen, alvorens de naam te noemen. 
 
  
Lied: Blijf geborgen in je naam, wees als een mens gezegend... 
 
Inleiding op het ritueel met het licht 
 

Draag de namen die wij noemen 
eens en altijd aan uw hart: 
Dat geen mens ooit dieper valt  
dan de palm van uw hand. 
God bewaar hen, bewaar ons. 
Laat ons bidden een licht zijn  
dat leidt doorheen het donker. 

  
De kinderen mogen nu de theelichtjes plaatsen naast de stenen op tafel. 
Het licht wordt aangestoken aan de paaskaars.   
 
Inleiding op het tafelgebed    
 
We staan rond de tafel van herinnering. Door Thierry gemaakt met hout uit alle 
continenten. Hout dat al een heel lange geschiedenis heeft, dat al eerder gebruikt 
werd en stukken voor het eerst gebruikt nieuw hout. Een tafelpoot waarin ook de 
wandelstok van Guus, voorganger in deze vieringen, confrater van Jos, Bernard en 
Ignace.  
 
De tafel van herinnering aan Jezus, een mens op wie wij ons leven afstemmen, die 
ons richting geeft. Die ons blijft inspireren om ons eigen leven zo te leven dat we een 
verschil maken voor mensen die nauwelijks kunnen leven. Die ons blijft uitnodigen 
om in ons leven creatief te zijn in het scheppen van leefruimte voor leven dat 
bedreigd wordt. Die ons leert hoe dit enkel mogelijk wordt in breken en delen, hier en 
nu en wereldwijd. 
 
Het is aan deze tafel dat wij de namen noemden van onze overleden geliefden. Het is 
rondom deze tafel dat wij hen gedenken en hun gedachtenis toevertrouwen aan de 
belofte ‘Ik zal er zijn’.  



 
Gij God, die in onze geschiedenis doorbreekt als de Naam, Ik zal er zijn,  wij spreken 
u aan op uw Naam en vragen: wees er voor ons, wees er voor onze geliefde doden. 
 
  
Vredeswens   
Vrede hebben met jezelf, met wat je overkomt is soms een te groot woord, een 
onbereikbaar iets als je leven overhoop gehaald wordt. 
Wensen we elkaar toe dat we op zo'n momenten mensen tegenkomen die ons op weg 
helpen om weer het vertrouwen te verwerven dat het goed komt ondanks alle gemis. 
Dat we daarvoor de nodige tijd krijgen. Om vrede te nemen met het leven zoals het is. 
Niet als iets dat je ondergaat, maar wel vanuit die vrede vol-uit levend. 
 
Communie:  muziek (Agnus Dei uit de Misa criolla en Herfst van Bart Herman) 
  
  

herfst  
 
als de wilgen fluisteren 
je hoort ze bijna niet 
besef ik dat ik ze veel te weinig zie 
toch weet ik dat ze luisteren naar hetzelfde lied 
naar de zelfde melodie: 
 
er is geen ziel die leeft voor eeuwig 
we moeten ooit ergens anders heen 
maar geen god laat mij volledig 
moederziel alleen 
 
ouders worden ouder 
en ik word groot 
ik kan op mijn eigen benen staan 
maar naar welke schouder 
met een schip in nood 
naar welke haven moet ik gaan 
 
er is geen ziel die leeft voor eeuwig 
we moeten ooit ergens anders heen 
maar geen god laat mij volledig 
vaderloos alleen 
 
laat me stil geloven 
dat ergens in de wind 
ik ooit later hun sporen weer vind 
 
want er is geen ziel die leeft voor eeuwig 
we moeten ooit ergens anders heen  
maar geen god laat mij volledig 
ziels alleen 
 
 



(c) Bart Herman 
 
  
(foto G.Vanhercke) 


