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In haast alle religies worden martelaren en andere geloofsgetuigen 

vereerd. Jodendom, Christendom en Islam délen zelfs enkele heiligen, 

zoals Abraham, Jezus en Maria.  

Maar alleen de Katholieke kerk heeft het creëren van heiligen uitgebouwd 

tot een systeem dat met zorg onderhouden wordt als bewijs dat God in de 

geloofsgemeenschap werkzaam blijft. Zo is één van de laatst benoemde: 

Titus Brandsma die zich verzette tegen het nationaal socialisme en 

opkwam voor een vrije, eerlijke en waarheidsgetrouwe pers.  

Wij eren deze mensen om hun moed, hun verzet en overgave. Ze vormen 

met elkaar een ware kleurenpracht, zoals een bos in de herfst. 

Het is een wonderlijk verschijnsel dat mensen van andere mensen 

zeggen: “die is heilig”. Wat bedoelen we daarmee? Dat ze in de hemel 

zijn, op een ereplaats bij God? Hoe moet je je dat voorstellen?  

Vroeger dacht je bij ‘hemel’ aan een locatie, maar tegenwoordig beseffen 

we steeds meer dat al ons spreken over God en hemel beeldtaal is. 

Het is de taal van het hart, waarmee we het vertrouwen vertolken dat wij, 

zowel in leven als dood, gedragen worden. Augustinus zegt het zo: “Waar 

het paradijs ook moge zijn, ieder die goed leefde is bij God die overal is”. 

Dat is nog niet eens zover weg van hoe mensen het vandaag de dag 

zeggen: “Het geloof in de hemel ben ik kwijt geraakt, niet het troostende 

gevoel dat mijn ouders daar zijn…”. Of ook: “Tegen alle wetenschappers in 

wil ik dat mijn geliefden echt in de hemel zijn”. 

Gelovig of niet zo gelovig: we zien dat veel mensen de eerste dagen van 

november vieren om te beseffen dat we niet als losse stofjes in de ruimte 

van de geschiedenis hangen. We maken deel uit van de wereldwijde 

gemeenschap van vroeger en nu.  

Een gemeenschap van grote en beroemde mensen, maar ook van de 

kleine zielen, die net zo goed gevierd en herdacht mogen en moeten 

worden. Deze dagen en dit uur brengen we hen samen als één kleurrijke 

menigte die niemand tellen kan. Wij dragen hun goede en minder mooie 

eigenschappen met ons mee. We voegen er onze eigen trekken aan toe, 

en die geven we door aan volgende generaties: biologisch, maar ook door 

cultuur en manieren van denken en spreken.  

 



We zijn deel van een grote keten en God beware ons ervoor dat we 

helemaal losraken, alsof we uit het niets zijn voortgekomen en ook weer 

in het niets zullen verdwijnen. Dat zou pas echt eenzaam maken. 

Allerheiligen en Allerzielen gaat over mensen aan wie we veel te danken 

hebben, of … met wie we veel te stellen hebben gehad. Samen vormen 

we, geslaagde mensen en brekebenen, de gemeenschap van de heiligen, 

omdat dé Heilige het niet kan laten van ons te houden. We zijn toch het 

maaksel van zijn handen? 

In de eerste lezing van vandaag zijn heiligen degenen die door de hel zijn 

gegaan, die het leven en zijn ontberingen en verscheurende conflicten 

hebben gekend. Ze zijn de zee doorgetrokken. En... 

In het evangelie kijkt Jezus een grote menigte aan: gewone mensen, 

nieuwsgierig …, belust op sensatie, ploeteraars voor hun dagelijks brood, 

met veel onzekerheden. Toch gastvrij en goed voor een ander, net als wij 

op zoek naar een beetje geluk. Jezus kijkt hen aan, en in hen kijkt hij ook 

ons aan, en ziet in al die mensen, in jou en mij iets van een rijke bron, 

ieder op zijn eigen manier. Hij ziet in ons verdriet of benauwenis iets 

puurs. Hij ziet onze bewogenheid en raakbaarheid. Hij ziet in al die 

mensen, toen en nu, een verlangen naar heelheid, heiligheid. En dan 

stamelt hij die beroemde woorden : ”Op de goede weg jij en op de goede 

weg ook jij!” 

Acht zaligsprekingen, als een litanie van aan elkaar geregen gelukwensen. 


