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Allerzielenviering 3   november 2019 

Bornse Synagoge  

Theresiagemeenschap 

Samenzijn met licht en warmte  
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Openingsmuziek:  
Only time, Enya 

Het is alleen de tijd, die ons vertelt hoe…..  

Woord van welkom 

Wees welkom, op dit moment, deze tijd hier bijeen.  
Is er al weer zo’n tijd voorbij sinds……  

Wat zal de tijd ons brengen? 
Nu nemen we even de tijd om stil te staan. 
Onze dierbare overledenen willen gedenken. Dat is  niet 

gemakkelijk. Zoveel herinneringen flitsen door ons hoofd. 
En ook al zijn ze mooi en goed, toch is vrede vinden met 
het afscheid van een geliefd mens niet eenvoudig. Het 

maakt onze wereld donkerder. Samen kunnen we aan 
het Licht komen door hier te bidden, te zingen, stil te 

zijn. 

Lied aan het licht GvL 489  

Licht, dat ons aanstoot in de morgen, 
Voortijdig licht waarin wij staan. 

Koud, één voor één en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen, 
Zo zwaar en droevig als wij zijn, 

Niet uit elkaars genade vallen 
En doelloos en onvindbaar zijn. 

Licht van mijn stad de stedehouder, 

Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
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Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

Of ergens al de waarheid daagt, 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt 

Wij bidden samen: 
God wil voor ons een God van liefde en vertroosting zijn, 
die ons nabij is en sterkt, ook als pijn en gemis ons leven 
tekenen. 
Dat U hier, met ons zijn. 
Dat U ons en onze overledenen mag zegen.  
+In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, 
Amen  

Openingswoord  
Allerheiligen ligt al weer achter ons. Eigenlijk ook 
Allerzielen. Maar vandaag willen wij terugdenken aan 

diegenen die van ons zijn heen gegaan. 
In die zin raakt het feest van Allerzielen ieder van ons. 
Iedereen heeft wel in de voorbije jaren iemand zien 

heengaan die hem of haar nauw aan het hart heeft 
gelegen: 
Laten we in deze dienst God danken om al die lieve en 

goede mensen die van ons zijn heengegaan en die een 
bijzondere plaats innemen in ons hart. 
Voor hen die rouwen 

voor hen die treuren om de dood van een geliefde 
voor hen die zich verlaten voelen 
voor hen die geen troostwoorden mogen horen 

voor hen die niet omarmd worden in hun verdriet 
voor hen aan wiens pijn geen einde komt 
voor hen die zich wentelen in hun verdriet 

voor hen die niet durven loslaten 
voor hen die niet kunnen geloven in de verrijzenis 
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voor allen die het nodig hebben willen we bidden:  

wek uw kracht en kom ons bevrijden  

dit vragen we U door Christus onze Heer Amen. 

Gedicht   
Waar zal je zijn? 
In het geheim van de sterren, 
waar we samen naar kijken? 

Of misschien in het lied van de wind?  
En als het herfst wordt 
in die kwetsbare tint 

van vallende bladeren?  

Waar zal je zijn, 

als we zwijgzaam van verdriet  
opnieuw je voetsporen horen?  
En hoe je zachtjes de deur sluit. 

Zoals gewoonlijk? 

En toch, vinden wij je niet.  

Misschien heb je ergens 
Iets achter gelaten? 
We zullen je, net als voorheen, 

Bij je naam noemen. 
Alleen wat zachter, 
hoewel de stilte zelden zo hard valt.  

De dingen staan roerloos, 
en jouw plaats aan tafel 

Bleef nimmer zo leeg.  

Maar geef een teken.  
Knipoog of leg een hand op een schouder,  

wanneer je een ogenblik met ons meeloopt.  
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Zo ver kan je nooit 

van ons weggaan, 

dat er geen glimp van jou meer zou zijn.  

Licht en stem/Van Grond vuur  GvL 639  

Het Licht van de Paaskaars  

Allerzielen is 
terugdenken 
aan mensen die 

bij ons waren, 
maar niet meer 
onder ons zijn. 

Allerzielen is 
terugdenken 
aan dierbaren 

die in ons hart 
en in onze liefde 
blijven 

voortleven over 
de grens van 

het sterven heen. Allerzielen is even de pijn weer voelen 

van het afscheid, maar is blijven geloven dat er meer is 
dan alleen dit leven, eeuwig leven. Allerzielen is weer 
beseffen dat wij op aarde slechts op weg zijn naar het 

beloofde land, waar reeds velen zijn aangekomen.  

Allerzielen is onder het licht van de Paaskaars, we hopen 

immers dat de overledenen na de donkere tunnel van de 
dood nieuw licht hebben bereikt, licht dat nooit meer 
gedoofd kan worden. 

De Paaskaars, symbool van onze goede wil om licht te 
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zijn voor elkaar, met name voor hen die door hun 

verdriet in het duister lopen. Daarom is het zinvol dat wij 
de Paaskaars branden, Dat we in Zijn licht met elkaar 

samenzijn.  

Aansteken van de Paaskaars  

Beurt psalm 103 

Duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn woord aanvaarden 
en het volbrengen. 

Hij roept mij weg van het graf. 
Mijn jeugd herleeft als een arend. 
Alle verdrukten doet Hij recht, 
oprijzende liefde. 

Hij kent ons. Hij vergeet niet 
dat wij zijn: stof van de aarde. 
Zonsopgang is Hij, vergeving 

wijd als het westen en het oosten. 

Mensen hun dagen zijn als gras, 
bloemen in open veld, 
de wind waait, ze zijn verdwenen, 
wie weet waar ze hebben gestaan. 

Duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn woord aanvaarden 

en het volbrengen. 
 
Gij zijt Gij 
godheid barmhartig lankmoedig 
overvloeiend van vriendschap en trouw. 
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Gij draagt ons onze zonden niet na. 
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden. 
Groter dan alle zonden zijt Gij. 

Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is 
zijt Gij voor ons een barmhartige vader. 

Gij kent ons toch. 

 

Lezing 1 Korintiërs 15, 51-57  
En nu deel ik u een mysterie mee: wij zullen niet allen 
sterven, maar wel allen van gedaante veranderen. 

Opeens, in een oogwenk, bij de laatste bazuin;  
want de bazuin zal weerklinken en de doden zullen 
verrijzen in onvergankelijkheid. En wij, wij zullen van 

gedaante veranderen. Want dit vergankelijke moet met 
onvergankelijkheid worden bekleed en dit sterfelijke met 
onsterfelijkheid. En wanneer dit vergankelijke met 
onvergankelijkheid is bekleed en dit sterfelijke met 

onsterfelijkheid, dan zal het woord van de Schrift in 
vervulling gaan: De dood is verslonden, de zege is 
behaald! Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is 

uw angel? De angel van de dood is de zonde, en de 
kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt, die 
ons de overwinning geeft door Jezus Christus, onze 

Heer. 

 

Lied: Wees hier aanwezig, woord GvL 647 
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Evangelie , Johannes 6, 37-41 

Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen, en wie tot 
Mij komt, zal Ik niet buitenwerpen. Ik ben immers uit de 

hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar 
de wil van Hem die Mij gezonden heeft; en dit is de wil 
van Hem die Mij gezonden heeft, dat Ik niets van wat Hij 
Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar het doe 

opstaan op de laatste dag. Dit is de wil van mijn Vader, 
dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig 
leven bezit; en ik zal hem doen opstaan op de laatste 

dag.” 

 

Herdenken / namen noemen  

Samen door het leven gaan betekent licht en warmte zijn 
voor elkaar. Gehuwden samen met elkaar, ouders met 

hun kinderen, kinderen met hun ouders, vrienden met 
vrienden. Altijd is er iets van licht en warmte en als de 
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dood komt, vroeg of laat, dan ervaren we het gemis als 

leegte, als koude. En toch, het licht van onze dierbaren 
blijft schijnen over de dood heen, hun warmte blijven we 

voelen, ook al zijn ze weg uit ons midden.  

Nu wij vandaag onze dierbare overledenen gedenken, 
willen we ook bedenken dat ze ondanks de leegte toch 
nog licht zijn voor ons, ondanks de kou toch nog 

warmte. 
Daarom willen we hen gedenken door voor de 
overledenen de gedachteniskaars aan te steken als een 

teken dat we dankbaar zijn voor hun licht en warmte en 
ook als teken van onze hoop dat zij nu deel mogen 
hebben aan het licht en de warmte van God hun 

schepper.  

Twee kaarsjes ontsteken  

Overgegaan naar het Licht gedenken wij:  

Willy Schaffers en Richard van Goethem 

Heer wees voor al uw mensen een veilig thuis  

Overgegaan naar het licht noemen wij:  

De namen die wij hebben opgeschreven 
 
 

Heer wees voor al uw mensen een veilig thuis  

De kaarsen die nu aangestoken worden, staan voor alle 

andere overledenen in onze familie- en vriendenkring, 
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niet alleen die van het laatste jaar, maar ook de velen 

die in de voorafgaande jaren van ons zijn heengegaan 
en met wie wij ons verbonden blijven voelen. Vandaag 
gaan onze gedachten speciaal uit naar hen. Dankbaar 

voor het vele wat ze voor ons betekent hebben.  

(Uitnodiging een waxinelichtje te ontsteken) 

Muziek: Abide with me. the Priests 

Overdenken/Overwegen 

Korte stilte 
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Laten we nu gaan staan en samen bidden met de 

woorden die Jezus ons gegeven heeft  

Onze Vader  

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
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. 

Muziek: Ave Maria  Charlotte Church 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum.  

Benedicta tu in mulieribus, 

et benedictus Fructus ventris tui, Iesus  

Sancta Maria, Mater Dei,  
ora pro nobis peccatoribus,  
nunc et in hora mortis nostrae.  

Amen. 

Voorbeden  

God, Vader van alle mensen 
herinner U de namen van alle overledenen, zodat wij hen 
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nooit vergeten. 

Wees licht en warmte voor allen  

schenk Uw licht en warmte ook aan het die achterbleven, 

aan de partners, de ouders, de kinderen, de broers en 
zussen, de familie, de vrienden 
die elke dag weer de pijn van het gemis voelen. 
Laat ons bidden.... 

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  

Goede God, wees licht voor hen in donkere uren. 

Dat zij hun verdriet kunnen dragen, zonder zich erin te 
verliezen. Dat zij het gemis, door de dood kunnen 
verwerken. 

Wees licht voor hen en voor mensen in hun omgeving 
die hen troosten en ondersteunen. 
Laat ons bidden.... 

Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.  

Goede God, wees licht voor hen die eenzaam sterven 

zonder aandacht en vriendschap. 
Dat God zich over hen ontfermt en hen opneemt in zijn 
vaderhuis. 

Voor hen die stierven als slachtoffer van oorlog, haat en 
geweld, 
van hongersnood, van natuurrampen en ongelukken: 

dat hun leven dat hier op aarde werd afgeknakt, 
bij God zijn voltooiing mag vinden. 
Laat ons bidden.... 

Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.  
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Persoonlijke intenties  

 

 

 

 

 

 

Laat ons bidden.... 

Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.  

Goede God, wees licht voor ons allen hier bijeen. 
Doe ons geloven dat de dood het zal verliezen op het 
leven, 
dat het licht het zal winnen van de duisternis, 
de dag van de nacht. 
Dat wij de dood niet verdringen, maar ook niet angstig 
leven. 
Dat wij vooral mensen ontmoeten die ons daarin 
steunen. 
 

God onze Vader 

Groot is Uw goedheid en grenzeloos Uw zorg om ons 
geef dan onze dierbare overledenen Uw eeuwige rust, 

vrede en liefde, Amen  
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Uitnodiging tot vredewens 

Wij mogen van ganser harte zeker van zijn dat God ons 

Zijn vrede wil schenken en dat Hij al het goede dat leeft 
in ons hart opneemt om er Zijn Rijk van vrede en 
gerechtigheid mee op te bouwen. 

Laten wij ons openstellen voor het ontvangen van Gods 
vrede die in staat is om alle onvrede waarmee wij 
worstelen te genezen en te helen. 

Laten wij elkaar ook van harte Gods vrede wensen, licht 
voor elkaar te zijn en bidden wij om vrede in ons hart, 
onze gemeenschap, ja in onze grote 

wereldgemeenschap. 

De vrede van de Heer zij altijd met u! 

 

Geven wij elkaar een teken van vrede…  

 

Mededelingen / Collecte  

Muziek: instrumentaal  Pieu Jesu 

Gedachte: 

Afscheid nemen is loslaten. 
En toch iets van die persoon 

of die plek (waar je geweest bent) in je houden. 
Je kunt iemand niet vasthouden. 
Je moet afscheid nemen ook niet als iets droevigs zien, 

eerder als blijdschap. 
Die mens, die plek laat iets in jou achter opdat jij ermee 
verder kunt. 



 15 

Je kunt blij zijn omdat je zo rijk bent dat je die persoon 

hebt mogen ontmoeten. 
Dat je op die plaats bent geweest en er vol van bent. 
Afscheid nemen is dag zeggen en proberen alleen verder 
te gaan met de steun die je gekregen hebt. 

Je mag je verdriet nooit vergeten, maar het mag niet 
aan je knagen en het mag je niet onderwerpen. 
Je bent niet de slaaf van je verdriet.  

Zegenbede  

Steeds onderweg zijn we. Met geloof en twijfel.  
Hoop en wanhoop,  met de wind tegen of in de rug 
Windstilte 

We gaan met verhalen;  
Hoe Jezus leefde en stierf.  
Zegen ons met licht en warmte en een vermoeden van 

uw Aanwezigheid. 
Zegen ons met een vermoeden van goedheid en om 

anderen tot zegen te kunnen zijn. 

Gaan we dan allen heen in vrede, in de naam van de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.  

Slotlied:  
Jerusalaim 

Er is een stad voor vriend en vreemde, diep in het 
bloemendal. 

Er is een mens die roept om vrede, die mens roept 
overal. 
Jerusalaim, stad van God,  wees voor de mensen een 
veilig huis.  
Jerusalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis. 
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Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland. 

Er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal. 

Er is een wereld zonder grenzen zo groot als het heelal 

Er is een hemel voor de mensen dat hoor je overal  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.  
Wij wensen u een mooie zondag en zien u graag terug  
zondagmorgen 24  november. 
 
 

Vereniging Theresiagemeenschap Borne 
www.theresiagemeenschapborne.nl 

secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl 

 


