
Allerheiligen/Allerzielen 2014 

Verbondenheid 
 

Zo vaak als wij hier samenkomen in deze ruimte, vieren wij gemeenschap,  onze 

verbondenheid met God en met elkaar.  Maar vandaag  verbreden wij de kring, en voelen we ons 

bijzonder verbonden met de lieve doden, die van ons zijn heengegaan.  Zij hoorden bij ons 

tijdens hun leven; zij horen bij ons, ook nu. Zij waren met ons verbonden, heel hecht, ze 

blijven met ons verbonden, ook nu, anders maar niet minder hecht. Om daar uitdrukking aan 

te geven, hebben wij vandaag hun namen genoemd en in het licht gezet.  

 

Deze lieve mensen die zijn heengegaan, we hebben hen gekend en ons leven met hen gedeeld: 

als man of vrouw, als vader of moeder, als zoon of dochter, als vriend of vriendin.  Ook zij 

hebben op hun manier tijdens hun leven gezocht naar geluk, en bijgedragen aan het geluk van 

anderen. Het visioen van een mooie wereld stond ook hun voor ogen. Op hun eigen manier 

hebben zij hun unieke door God geschonken talenten ingezet voor een mooie wereld. Zij 

waren geen supermensen, maar gewone mensen als wij, ook met beperkingen en 

tekortkomingen, maar misschien wel juist daarom ons zo nabij. Ook zij hebben ons iets laten 

zien van Gods goedheid.  Zó willen wij ons hen herinneren, als mensen die liefhadden en het 

geluk van de ander, van ons, beoogden.  

 

Zo hebben zij in het leven gestaan, zij hebben hun weg al voltooid en hun bestemming 

bereikt. Wij die achterbleven, wij zíjn nog onderweg, op weg naar ónze voltooiing, naar ónze 

bestemming. We gaan door op onze weg, met de kostbare bagage van hun voorbeeld die zij 

ons hebben meegegeven, en we zijn fier om dat stokje ook weer door te geven aan anderen, 

aan mensen na ons, aan onze kinderen.  

 

Want het echte gedenken van wie wij in ons hart meedragen, betekent: doorgaan in hún lijn, ook 

net als zij hunkeren naar geluk, naar leven, naar liefde, naar harmonie, naar genegenheid; ook net 

als zij hunkeren naar een mooie wereld en onze talenten daarvoor inzetten, ook net als zij 

hunkeren naar heelheid in God. Dat is immers - bewust of onbewust - het verlangen, dat iedere 

mens gaande houdt en doet toegroeien naar zijn/haar voltooiing.  

 

Het leven líjkt misschien te eindigen met de dood, maar dat is kortzichtig. Het eindigt niet, het 

gaat door. Hoe ziet het er dan allemaal uit, we weten het niet. Maar omdat we geloven in een 

God, die liefde is, wiens naam is "Ik zal er zijn", durven wij ons vol vertrouwen over te geven 

aan Hem. Vanwege die lieve God, durven wij vertrouwen, dat het nu goed zal zijn met onze 

dierbaren wier leven hier op aarde voltooid is. Wij voelen ons vandaag verbonden met hen en 

met elkaar.    

 


