Allerheiligen

Veel meer dan een kerkhofdag
Allerheiligen is veel meer dan een kerkhofdag.
geen dag alleen van treuren
om het verlies en het gemis van je geliefde,
maar een dag van verder kijken,
verder dan het verdriet
en verder dan de lege plek in huis,
om door het verdriet heen het geschenk te zien,
van goedheid en vriendschap en liefde
dat mensen voor jou geweest zijn.
Dat geschenk kan niemand ons ontnemen;
Wij mogen het bewaren en koesteren,
en verder leven.
Want het heeft ons mee gemaakt
tot de mens die wij tot nu toe geworden zijn.
--->

Allerheiligen

Allerheiligen spreekt van heiligen,
van ‘heel-gemaakte’, helende mensen,
mensen met naam en vooral zonder naam,
gekend en vooral ongekend,
mensen van vroeger
en mensen van nu
in wie onze God
- Hij die heet: ‘Ik zal er zijn voor u’ zich heeft mogen uitleven
omdat zij zich inleefden in Hem.

Arm voor God staan
Heilig zijn zij die arm voor God staan,
die hun leven als een geschenk
uit zijn handen beleven.
--->
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En die daarom blij zijn
om de vreugde van anderen
en droevig om het verdriet van anderen.
Die hongeren en dorsten
naar gerechtigheid voor ieder mens,
en doorgaan met zachte moed,
zonder hardheid of bitterheid.
Die een groot hart hebben
voor de medemens in zijn kwetsbaarheid,
en vrede brengen om zich heen.
Die recht in hun schoenen staan,
doorzichtig en zuiver van hart.
En die trouw zijn in de tegenstand.

--->

Allerheiligen

Mensen om ons aan op te trekken
Heiligen zijn geen helden, geen perfecte mensen.
Het zijn mensen met zwakheden en kleine kanten,
zoals u en ik,
maar het zijn mensen
in wie ‘Ik zal er zijn’ gebeurt.
Mensen om ons aan op te trekken,
voorbeelden, lichtbakens, wegwijzers,
in wie wij het beste van onszelf herkennen.
Ze leven dichterbij
dan wij op het eerste gezicht zouden denken.
Ze doen misschien veel,
maar stralen in de eerste plaats iets uit:
vreugde, warmte,
liefde die meer is dan mensenwerk.
--->
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Verbonden leven
Allerheiligen is verbondenheid beleven
met zoveel heiligen die
sporen nagelaten hebben in ons leven:
ouders en familieleden,
vrienden, bekenden en onbekenden,
lichtende voorbeelden die elk op hun manier
en met vallen en opstaan
iets van God zichtbaar hebben gemaakt.
Neen, wij staan niet op ons eentje
in deze grote wereld.
Zoals paddestoelen in de herfst
die ondergronds met elkaar verbonden zijn
in een heksenkring,
--->
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zo zijn wij verbonden
met al de vezels van ons bestaan
in een grenzeloze kring van liefde.
Grenzeloos,
want niet gebonden aan plaats of tijd of ruimte.
Als het waar is dat wij getekend zijn
door het kwaad dat voor ons is gebeurd,
is het nog meer waar
dat wij gedragen zijn
door alle goedheid
die mensen in de wereld gebracht hebben.
Er is nooit vergeefs bemind.

--->
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Familie van God
Wij zijn gemeenschap van heiligen,
en die gaat veel dieper
dan samen te zijn op eenzelfde plaats
en op eenzelfde uur,
zoveel dieper dan het delen van dezelfde belangen
en dezelfde sympathieën.
Maar die gemeenschap groeit
waar mensen zich door God aangesproken weten
met zijn eigen Naam,
en niet anders kunnen
dan die Naam verder te spreken en te doen.
Dat maakt ons tot familie,
tot familie van God.
--->
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Leven voor en na het sterven
Allerheiligen spreekt van Leven
voor én na het sterven.
Alleen is wat hierna komt,
het leven na de dood,
geen kopie van het leven voor de dood.
Want het leven na de dood
heeft niets van doen
met de dagelijkse zorgen
die ons op deze aarde gegeven zijn:
het zorgen voor een nageslacht,
het in stand houden
van je naam en bezit;
noch met huwen
of ten huwelijk gegeven worden.
--->
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Het leven na de dood
heeft alleen te maken
met Hem die liefde is,
die sterker is dan alle dood,
en die leven doet.
Maak van het leven na de dood
geen kopie van je leven hier
met alleen alles veel beter en mooier.
Maar laat je leven hier op aarde
een kopie zijn
van het leven dat ons te wachten staat,
waar alles spreekt van
‘Ik zal er zijn voor u’.
Laat je eeuwig leven hier beginnen.
--->
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