
 
Een graf, een urne en wat as …. 
Het is als zaad dat in jouw hart 
als in warme grond, weer vruchtbaar wordt.   
 
Jouw levensmoed, nieuwe glimlach naar het leven, 
is echo van zijn/haar levenslied. 
 
Steek vanavond, God, weer al uw sterren aan. 
Wij mogen met z'n allen wonen in dezelfde ruimte, 
zelfde tijd en eeuwigheid. 
 
Manu Verhulst 
 
 
 
 
Zending en zegen: 
Heer, onze God, 
heel langzaam gaat mijn hart weer open 
als is het nog maar op een kier, 
ik wil weer in het zonlicht lopen 
ik wil weer leven, nu en hier. 
 
Daarom bidden wij U: 
draag ons verder aan uw hart 
en geef ons de kracht om verder te gaan. 
Zegen ons wanneer wij 
de nacht ervaren in ons leven, 
maar toch dankbaar kunnen zijn 
om alles wat we ontvangen. 
Wil ons daartoe zegenen, God, 
drievoudig, levenskrachtig, vriendelijk zegenen: Vader, Zoon 
en Geest. Amen. 
 

 

Bedankt voor het meevieren 

Gebedsdienst  
Allerzielen 2015  

Inleiding: 
 
Er zijn zo van die mensen die ons treffen 
door hun manier van omgaan met mensen, door hun inzet,  
hun mildheid, hun vertrouwen of hun enthousiasme. 
Ze laten zien dat mensen echt kunnen leven zoals God het wil, 
in liefde en zorg voor medemensen. 
  

We noemen hen heiligen. 
Ze zijn een oproep en een voorbeeld voor ons. 
Want meestal gaat het om heel gewone mensen 
met een eigen karakter, met gaven en kleine kanten. 
Soms zijn ze als een knipperlicht. 
Soms troosten ze ons. 
Soms geven ze ons een lange adem om door te gaan. 
  

Allerheiligen en Allerzielen, 
het is de tijd van herdenken, iets meer dan andere dagen. 
Enkele van de allerliefste mensen uit ons leven 
zitten niet meer naast ons, 
maar we hebben ze vandaag in ons hart meegebracht. 
“samenkomen om hen aanwezig te weten”, 
dat is het wat we vanavond willen doen, 
in deze gebedsdienst  en we doen dit 
in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. 



   

 
Gebed om nabijheid: 
 
Verdriet maakt zich soms meester van ons. 
Gij Heer, weende toch ook bij het graf van je goede vriend. 
Vergeef ons ons klein geloof  
als we alle onheil dat ons overkomt in Uw schoenen willen schuiven  
en U verwijten: 'Had Gij dit niet kunnen voorkomen?' 
 
Nu wij onze geliefde doden gedenken, Heer, 
en alle mooie herinneringen hier oproepen, 
doet het goed dat Gij naar ons wil luisteren. 
Vergeef ons, als we soms de zware steen van verbittering  
niet van ons kunnen afzetten zodat we niet meer openstaan  
voor woorden van troost of voor een zachte hand op onze schouder. 
Amen. 
 

Amen. 
Ter bezinning 
 
Een graf, een urne en was as … 
Het is als zand dat door de vingers gleed, 
vergeefs omkneld, te laat gekust. 
 
Een bloem, een krans, een stil gebed 
en' t prevelen van een naam. 
En dan de vraag waarop geen mens een antwoord weet. 
 
Thuis brandt een kaars als om het duister 
dat van binnen zit, te weren. 
Een vlam, een foto en een levensgroot gemis. 
 
Meer dan optelsom van jaren is leven een verhaal, 
zo boeiend dat het, eenmalig, niet anders dan voorbij kan gaan. 



 
Slotgebed: 
Blijf bij ons, Heer, neem deel aan ons leven 
en leer ons lief en leed te delen met elkaar. 
 
Blijf bij ons, Heer, spreek ons aan 
en leer ons met ons hart te luisteren naar elkaar. 
 
Blijf bij ons, Heer, trek met ons mee 
en leer ons elkaar te vergezellen op de weg door het leven. 
 
Blijf bij ons, Heer, en geef dat wij goed voor ogen hebben 
waar het U allemaal om begonnen is: 
dat wij elkaar zouden liefhebben, dat wij één zouden zijn. 

Gebed:  
 
God, kom ons nabij in mensen  
die ook vandaag met elkaar op weg gaan.  
Niets bijzonders, niets speciaals.  
Doodgewone mensen, alledaagse gebeurtenissen:  
lief en leed, geluk en ongeluk, angst en twijfel.  
Doodgewone mensen die klagen en hopen,  
die elkaar vertellen wat hen bezig houdt.  
Die ervaringen delen en ter sprake brengen, 
en ze laten bezinken tot ze helder worden 
op de bodem der herinnering. 
 
Kom ons nabij, God, in mensen  
die intreden in elkaars verhaal,  
want zo worden wij samenhorig.  
Doe ons elkaar dragen op de weg van mens naar medemens,  
van vreemd tot vriend.  
Zo wordt verbondenheid kracht die niet te breken is. 
 
Laat ons U zo herkennen in mensen  
die mee de weg ten leven gaan, ondanks de dood,  
voorbij de dood. Amen. 
 
Bezinning: 
 
Muziek: Enya:If I could be where you are 
 
Waar ben je op dit moment? Alleen in mijn dromen 
Je ontbreekt, maar je bent altijd een hartslag van mij verwijderd 
 
Ik ben verloren nu zonder jou, Ik weet niet waar je bent 
Ik blijf kijken, ik blijf hopen, maar tijd houdt ons apart 
 
Is er een manier waarop ik je kan vinden 
Is er een teken dat ik zou moet weten 
Is er een weg die ik zou kunnen volgen 
om jou thuis te brengen? 



Winter ligt voor me nu jij zo ver weg bent 
In de duisternis van mijn dromen zal het licht van jou blijven 
 
Als ik dicht bij jou zou kunnen zijn  
Als ik zou kunnen zijn waar jij bent 
Als ik me zou kunnen uitstrekken en jou aanraken 
En je thuis brengen 
 
Is er een manier waarop ik je kan vinden 
Is er een teken dat ik zou moet weten 
Is er een weg die ik zou kunnen volgen om jou thuis te brengen? 
Naar mij. 
. 
Evangelie 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Ook in donkere dagen  
wil ik geloven in een God van leven, 
die zichtbaar is in de mensen om me heen. 
 
Ik wil geloven in Jezus Christus 
die voor ons allen een weg ten leven heeft getoond 
doorheen lijden en dood. 
  
Ik wil geloven in zijn Geest 
die mij zal leiden naar een nieuw bestaan. 
  
Ik hoop te mogen rekenen op een groep van mensen  
die mee-leven. 
  
Ik geloof dat na elke nacht een nieuwe morgen komt, 
dat bloemen leven en vreugde brengen 
en mij vertellen van iets nieuws dat komen gaat. 
  
Ik wil geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. 
  
Ik hoop dat de tranen in ons hart kostbare parels worden 
en dat ik ooit kan verder leven vanuit dit geloof. 

Lied: Blijf mij nabij 
 
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
 
Voorbeden: 
 
Ik wil bidden voor al onze dode geliefden,  
en voor alle gestorvenen die enkel door u gekend en bemind waren:  
dat hun namen staan geschreven in uw hand. 
Laat ons het goede uit hun leven bewaren God,  
en moge zij ons oproepen om zelf verder het goede te blijven doen.  
Vergeet hen niet nu wij hen los moesten laten,  
til hen op uit het donker van de nacht en toon hen uw licht.  
Blijf bij hen, Heer, en bewaar hen in uw liefde en vrede. 
Laat ons bidden:      Wij bidden U verhoor ons Heer. 
 
Wij bidden u voor hen die blindelings verder gaan  
en hun verdriet niet kunnen verwerken. 
Dat zij mensen mogen treffen die voor hen de steen van vertwijfeling 
wegrollen zodat ze weer zin krijgen in het leven.  
Laat ons bidden.      Wij bidden u verhoor ons Heer. 
 

Wij bidden voor zoveel kleine en grote zielen die ons zijn voorgegaan  
op de weg door het dagelijkse leven.  
Voor hen die wegwijzers waren en blijven naar het echte geluk,  
dat zij voor ons de steen wegrollen en hun licht laten schijnen  
op onze weg naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde.  
Laat ons bidden.    Wij bidden u verhoor ons Heer. 


