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OPENING VAN DE DIENST 
 
 
Openingslied  WIJ TREDEN BIDDEND IN UW LICHT 
 

 

 

2. God, Vader, die van eeuwigheid, 
het heil der mensen hebt bereid, 
geef dat uw alverlossend woord 
in groot vertrouwen wordt aanhoord. 

 
3. God, Zoon, die door uw offerdood 

de deur naar ‘t leven weer ontsloot, 
wij vragen dringend altijd weer: 
Bewaar ons in uw liefde, Heer. 

 
4. God, goede Geest van heiligheid, 

die ieder mens in liefde leidt, 
breng allen samen en bewerk 
de eenheid van de christenkerk. 
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Kruisteken en Begroeting 
 
P. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
A. Amen. 
 
P.  De Heer zij met U 
A.  En met uw geest 
 
Inleiding 
 
L. Op deze dag gedenken wij onze gestorvenen,  

de mensen met wie wij hebben geleefd  
en die wij node missen.  
En we gedenken alle gestorvenen,  
jong en oud, bij name gekend  
én heel die schare van mensen die zijn omgekomen  
door geweld, door rampen, of op de vlucht.  
Van wie de familie vaak niet de laatste rustplaats kent,  
op wier graf geen naam staat.  
Wij weten ons in deze viering verbonden met al die mensen  
die zijn gestorven met de hoop in hun hart.  
Dat zij geborgen mogen zijn in Gods liefde. 
 

Gebed om vergeving 
 
P. Maken wij het nu een moment stil in onszelf  

en keren wij ons tot God om vergeving en ontferming. 
 
P. Heer, als verdriet en boosheid ons zicht op U vertroebelen, 

vergeef ons, help ons en ontferm U over ons. 
 
K. 

 

  
A.  
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P. Christus, U bent het levende getuigenis  

dat de dood niet het laatste woord heeft. 
Genees onze wankelmoedigheid en ontferm U over ons. 

 
K. 

 

 
A.  
 
 
 
P. Heer, U wilt aanwezig zijn in ons lijden, bij ons verdriet. 

Vergeef ons als wij de tekenen van uw aanwezigheid 
niet verstaan en ontferm U over ons. 

 
K.  

 

 
 

A. 
 
 
P. Moge de liefdevolle en almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze fouten vergeven en ons geleiden naar het eeuwige leven. 
 
A. Amen. 

 
Gebed 
 
P. Heer, verhoor in uw goedheid ons gebed:  

vermeerder ons geloof in uw Zoon  
die van de doden is opgestaan  
en versterk ook onze hoop  
op de verrijzenis van uw dienaren.   
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,  
God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
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Bij de opening van de Schriften  
                    
L. De lezingen van deze viering van Allerzielen  

bieden woorden van hoop en van troost.  
De band van onze gestorvenen én van ons met Jezus 
Christus is een eeuwige band, in de liefde die ons bindt. 

 
Eerste lezing 
Uit Klaagliederen 3, 17-26 
 

Het geluk bleef verre van mij, wat welstand is wist ik niet meer. 
Mijn hoop op God blijkt vervlogen, ik leef zonder hoop.  
Ik denk aan mijn nood en ellende, dit vergiftigt mijn leven.  
Ik blijf er aldoor aan denken, het weegt op mij als een last. 
Desondanks prent ik mij in - en dat geeft mij hoop - :  
Zonder einde is Gods genade, onuitputtelijk is zijn erbarmen. 
Uw grote trouw is iedere morgen weer nieuw.  
Ik behoor aan de Heer; - zegt mijn hart - Hij blijft mijn hoop. 
God is de Heer voor wie hoopt, voor iedereen die Hem zoekt. 
Goed is het, in stilte op redding van de Heer te wachten. 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm Psalm 23 
 

 
 
1. Hij brengt mij naar grazige weiden, 

daar mag ik rusten aan de waterkant. 
Zo kom ik verkwikt weer tot leven  
om verder te reizen aan zijn hand.    Refrein 
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2. Al moet ik door duistere dalen, 

ik ben niet bang meer in het vreemde land. 
Onder zijn hoede voel ik mij veilig; 
Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand.   Refrein  

 
3. Hij nodigt mij uit aan zijn tafel 

en allen die tegen mij zijn gekant, 
moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven, 
dat Hij mijn beker vult tot aan de rand.   Refrein 

 
4. Overal komen geluk en genade 

mij tegemoet van alle kant. 
En altijd keer ik terug naar mijn Herder, 
tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand. Refrein 

 
Acclamatie   
 
L. Alleluia. 

Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. 
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. 

A. Alleluia. 
 

Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes 14, 1-6 
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  
"Laat uw hart niet verontrust zijn.  
Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.  
In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.  
Was dat niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd,  
want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.  
En als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, 
dan kom ik terug om u op te nemen bij Mij,  
opdat ook gij zult zijn waar ik ben. 
Gij weet waar ik heenga  
en ook de weg daarheen is u bekend".  
Thomas zei tot Hem: 
"Heer, wij weten niet waar Gij heengaat:  
hoe moeten wij dan de weg kennen?" 
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Jezus antwoordde hem:  
"Ik ben de weg, de waarheid en het leven.  
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij". 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis     
 
P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. Schepper van hemel en aarde. 
 En in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria, 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
 die nedergedaald is ter helle, 
 de derde dag verrezen uit de doden, 
 die opgestegen is ten hemel, 
 zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. 
 Vandaar zal hij komen oordelen 

de levenden en de doden. 
 Ik geloof in de heilige Geest; 
 de heilige katholieke kerk, 
 de gemeenschap van de heiligen; 
 de vergeving van de zonden; 
 de verrijzenis van het lichaam; 
 en het eeuwig leven. Amen. 
 
 
Collecte en Orgelspel 
 
 
 
                                                                       Geldig t/m 10 november 
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Lied Aan Het Licht 
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2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt, 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Wij gedenken onze dierbare overledenen 
 
L. Wij zullen nu kaarsjes laten branden ter nagedachtenis  

aan hen die dit jaar in onze parochie gestorven zijn. 
We ontsteken de lichtjes aan de Paaskaars,  
het licht van Christus, symbool van de Verrijzenis,  
om daarmee uitdrukking te geven aan ons geloof,  
dat zij die in Christus ontslapen zijn,  
ook met Christus zullen opstaan ten leven. 
 
In dierbare herinnering noemen wij hun namen voor Gods 
aangezicht... 
 

Gebed  
 
P. Heer van alle leven, U kent hen,  

bij hun geboorte hebt U hen tot leven geroepen. 
Op U hebben zij hun vertrouwen gesteld. 
Ontferm U over hen  
en neem hen op in het licht van uw eeuwige vreugde. 
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Lied  HERINNER U DE NAMEN, GOD

 
 
2. Door nacht en ontij gaan zij heen 

en nergens wijst een ster, 
de aarde is zo koud als steen, 
de levenden zijn ver. 
Maar midden in de dood zijt Gij 
als licht voorbijgegaan, 
en sinds die ochtend leven zij - 
ontwaakt en opgestaan. 
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3. En aan het eind der wegen ligt 

het huis van brood en wijn, 
daar staat de tafel aangericht, 
daar zal geen dood meer zijn. 
Want midden in de dood zijt Gij 
als licht voorbijgegaan, 
en sinds die ochtend leven zij - 
ontwaakt en opgestaan. 

 
Voorbeden 
 
P. Vandaag willen wij biddend in het bijzonder de mensen 

gedenken, die hier op aarde hebben geleefd en gewerkt,  
die trouwe dienst hebben verricht  
en die wij nu in Gods liefde en barmhartigheid aanbevelen. 

 
L. Bidden wij voor al die mensen van wie wij de namen niet 

kennen, maar wel hun omstandigheden;  
kinderen en volwassenen die zijn omgekomen  
door oorlog, geweld of honger.  
En voor allen die omkwamen  
door natuurrampen of in het verkeer.  
Dat God hen allen met name mag noemen  
en omsluiten met zijn barmhartige liefde;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Bidden wij voor de vele duizenden wereldwijd  

die zijn gestorven door besmettelijke ziekten,  
met name het coronavirus;  
voor hen die stierven door vereenzaming  
of door misgunning van elk levensgeluk:  
dat God hen allen mag roepen ten leven  
en omsluiten met zijn barmhartige liefde; 
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. Bidden wij voor allen hier aanwezig;  

voor hen die in het afgelopen jaar  
een dierbare hebben verloren;  
voor allen die, met vallen en opstaan,  
proberen hun leven weer op te bouwen:  
laat ons bidden… 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap – 
 
P. God van Leven,  

Wij geloven dat U barmhartigheid bent en liefde.  
Wij geloven dat wij kostbaar zijn in uw ogen  
en dat u voor onze lieve doden en ook voor ons  
een plaats bereidt in uw Huis.  
Onze toekomst bij U zal een zegen zijn  
wanneer wij een zegen zijn voor elkaar,  
ons voorgeleefd door Jezus,  
uw Zoon en onze Broeder en Heer.  

A.    Amen. 
 
 
Het Gebed des Heren 
 
P. Zoals Jezus God aansprak met Vader,  

zo mogen wij bidden tot God, met woorden ons gegeven:  
 
(melodie: N. Rimsky Korsakov) 

A. Onze Vader die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,  
geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade.  
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P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 

 Hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens 
 
P. Als de leerlingen Jezus terugzien als de Verrezene,  

horen zij deze wens: 'Vrede zij met jullie.'  
Laten wij bidden om deze vrede: 

 
A. Heer, Jezus,  

U leeft in het Huis van uw Vader  
en ook ons heeft U daar een plaats beloofd,  
want daar is ruimte en liefde voor velen.  
Mogen wij ook daar eens de vrede en het geluk vinden  
die wij elkaar nu van harte toewensen. 

 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede van Christus! 
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Gedicht   
 

 
Jouw naam 

 
Jouw naam roept beelden in ons wakker  

      we zien je zitten, zien je gaan.  
   Al wordt jouw stem in ons wat zwakker  
   en wordt het kleurenbeeld wat vlakker,  
   jij hoort nog steeds bij ons bestaan.  
 
   Hoor ik je naam, dan zal ik weten  
   dat je nog altijd iemand bent.  
   De klank ervan is niet versleten.  
   Jouw leven is nog niet vergeten.  
   Je wordt genoemd en bent gekend. 
 
   Jij was verweven met mijn leven.  
   De dood heeft ons uiteen gejaagd.  
   Toch is ons iets van troost gegeven:  
   jouw naam staat in de hand geschreven  
   van Hem die mensen verder draagt. 
 

 
Zegenbede en zending 
 
P. “De Heer is mijn Herder, Hij geeft mij weer moed”,  

dat is wat ons vandaag is meegegeven,  
wij zijn niet alleen!  
 

P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Zegene ons de almachtige God,  

de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
A. Amen. 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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Slotlied  WIE IN DE SCHADUW GODS MAG WONEN 
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2. Engelen zendt Hij alle dagen 
 om hem tot vaste gids te zijn. 
 Zij zullen hem op handen dragen 
 door een woestijn van hoop en pijn. 
 Geen vrees of onheil doet hem beven, 
 geen ziekte waar een mens van breekt. 
 Lengte van dagen zal God geven, 
 rust aan een koele waterbeek. 
 
3. Hem zal de nacht niet overvallen 
 zijn dagen houden eeuwig stand. 
 Duizenden doden kunnen vallen 
 hij blijft geschreven in Gods hand. 
 God legt zijn schild op zijn getrouwen 
 die leeft door alle tranen heen. 
 Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
 van liefde om zijn tranen heen. 
 
 
 
Processie 
 

We verlaten de kerk en gaan in processie naar het kerkhof.  
De voorganger gaat voorop, daarna kan iedereen aansluiten. 
De processie eindigt bij het kruisbeeld op de begraafplaats 
met een kort gebed (zie achterzijde boekje) 
 
De nabestaanden worden vervolgens van harte uitgenodigd 
voor een ontmoeting in de pastorie. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
Gebed bij de graven 
 

Heer Jezus Christus, 
Gij hebt drie dagen in het graf willen rusten  
en daardoor de graven van allen,  
die in U geloven, geheiligd.  
 
Zo dienen de graven niet alleen  
voor de begrafenis van een lichaam,  
maar versterken zij ook  
onze hoop op de verrijzenis. 
 
Laat uw dienaren en dienaressen,  
die in vrede zijn ontslapen,  
rust vinden in hun graf,  
totdat Gij hen bij de opwekking ten leven  
zult verlichten,  
want Gij zijt de verrijzenis en het leven.  
 
Mogen zij in het licht van uw gelaat  
in de hemel het eeuwig licht aanschouwen. 
 
Dat vragen wij U,  
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.  
 
Amen. 
 
 

 


