
Overweging: Allerheiligen/Allerzielen 

Thema: Wie mag zich gelukkig prijzen? 

Lezingen: Apokalyps 7,2-4.9-14 en Matteüs 5,1-12a 

Preek 3 november 2019  Joost Koopmans, osa 

Er zijn kerken waar op 1 november ‘de litanie van alle heiligen’ wordt 

gebeden/gezongen.  

Soms worden daar ook namen aan toegevoegd van charismatische/ 

profetische en populaire personen, die niet tot de heilig- verklaarden 

behoren, maar wel inspirerend zijn voor de mensen van vandaag.  

 

Een collega-pastor reageerde hier op: ‘Met Allerheiligen vooral geen 

litanie, geen opsomming van namen van bepaalde mensen, keurig op een 

rijtje. Het gaat er op die dag niet om of je buitensporige dingen hebt 

gedaan, of dat je een geestelijke krachtpatser bent geweest. Als er één 

karakteristiek is voor dit feest, dan is het wel dat we geen individuele 

personen in het zonnetje gaan zetten! Het is bij uitstek het feest van de 

gemeenschap, ons aller feest.’  

 

En inderdaad: als je de Schriftpassages van vandaag er op na leest zie je 

dat het sleutelwoord ‘menigte’ is. 

De Apocalyps heeft het over een ontzagwekkende menigte, samengesteld 

uit alle rassen en stammen, volken en talen. 

En aan het begin van de Bergrede verzamelt de menigte zich aan de voet 

van de berg waar Jezus zijn zaligsprekingen meegeeft.  

 

Hij heeft het over gewone mensen die de goede weg bewandelen.  

Dat zijn de armen van geest, die hun leven radicaal beleven als een 

geschenk van God.  

-De treurenden, die mee in het verdriet gaan staan van hun naaste 

medemensen.  

-De zachtmoedigen, die door hun zachte kracht mensen met elkaar weten 

te verbinden. Zij die hongeren naar gerechtigheid,  en daarom weigeren 

om elke vorm van onrecht goed te praten.  

-De barmhartigen, die teder en fijngevoelig omgaan met de kwetsuren 

van hun medemens.   

-De zuiveren van hart, die hun eigen geweten blijven onderzoeken. De 

vredestichters, die aan geweld niet het laatste woord willen geven. 

Degenen die vervolgd worden, omdat ze hun geloof, hoop en liefde niet 

opgeven. 

 



De acht zaligheden gaan dus niet over individuen die officieel zijn erkend 

als heilig, maar ze gaan ook niet over een vormeloze massa.  

Ze gaan over een mensenmenigte die hart en oren wijd openzet voor 

Jezus’ onderricht en de wil heeft om zich door hem te laten leiden op de 

goede weg.  

Theresia van Lisieux (om toch maar een naam te noemen) heeft dat 

gedaan op een oppervlakte die niet groter was dan deze afdeling van 

Glorieux. Toen dan ook bekend werd gemaakt dat ze zalig zou worden 

verklaard, merkte een van haar medezusters op: ‘Theresia, zálig? Ze heeft 

niets buitengewoons gedaan….’   

 

Allerheiligen is het feest van al die kleine heiligen, mannen en vrouwen, 

die iets van God zichtbaar maken.  

Oscar Romero, de bisschop van El Salvador, die vermoord werd omdat hij  

stem gaf aan slachtoffers van onrecht, spreekt over heiligheid als volgt: 

‘De heilige is niet een volmaakte mens, want niets van wat we doen is 

volmaakt. Geen enkele verklaring kan alles zeggen van wat er gezegd 

moet worden. Geen enkel gebed zegt helemaal ons geloof uit. Geen 

enkele godsdienst brengt de volmaaktheid. Geen enkel program voert 

helemaal de taak van de kerk uit.’  

Als je het zo ziet, is er hoop voor ieder van ons: ook wij kunnen en 

moeten heilig zijn, dat is: christen-zijn, in het voetspoor treden van Jezus 

Christus.  Niet meer en niet minder, daartoe zijn we geroepen. Daarom 

vieren wij vandaag ook onszelf! 

Orgelspel  

Gedachtenis aan Allerzielen 

Allerheiligen en Allerzielen overlappen elkaar. 

Gaat het bij Allerheiligen om een grote menigte die niemand tellen kan, bij 

Allerzielen gaat het om mensen die heilig zijn voor jou en mij. 

Dan worden in alle kerken en kapellen over de hele wereld die namen 

genoemd van hen, die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.  

Zo gaan ook wij nu de namen noemen van hen die direct of indirect 

betrokken waren bij onze geloofsgemeenschap.  

Jouw partner, jouw ouder, vriend/vriendin die je nabij was in goede en 

kwade dagen.  

Na het noemen van iedere naam zal de jongste onder ons, Sanne, een 

licht ontsteken;  

   maar eerst zal de lector dit ritueel inleiden met een kort gedicht.  

Laat ons dan nu met ere herdenken, die dit jaar gestorven zijn….. 


