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Teksten Allerzielen ‘Ik heb je gezien’ 
Woensdag 2 november 2016: 19:00 uur, Ekklesia Tilburg 

Jan Glorius, Margreeth Tijssen de Bunt en Simone Snakenborg 

 

 

 

Mensen komen in stilte binnen. Deuren dicht met portier. 

Ruimte is een beetje duister. 

Zachte muziek speelt: Spiegel im Spiegel (https://open.spotify.com/track/7e65IFpNYP1HAK4hYL1vZi) 

Paaskaars brandt. 

 

Drempeltekst 

 

Een boom kan niet alleen maar in bloei staan. 

Eens komt het moment van loslaten 

Als bladeren in de herfst Een boom kan niet alleen maar in bloei staan. 

Eens komt het moment van loslaten 

als bladeren in de herfst. 

Zo hebben wij een deel van elkaar losgelaten, 

Overgedragen aan de wind. 

https://open.spotify.com/track/7e65IFpNYP1HAK4hYL1vZi
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Maar weet: Ik heb je gezien. 

Toen, nu en voor altijd. 

 

Zo hebben wij een deel van elkaar losgelaten, 

Overgedragen aan de wind. 

 

Maar weet: Ik heb je gezien. 

Toen, nu en voor altijd. 

 

Een gebed om inkeer 

Enige, 

wees hier aanwezig in dit stille uur van duister en licht. 

Maak het stil in ons, 

nu wij al onze dierbaren herinneren  

die van ons zijn weggegaan. 

 

Ver weg van ons zijn zij 

maar nog steeds dichtbij. 

 

 Ver weg van ons zijn zij 

wees Gij hen dan nabij. 

 

Zingen: La Ténèbre 

 

Tekst Prediker 3, 1-4  

"Alles heeft zijn uur":    (vrije vertaling van het boek Prediker) 

 

Alles heeft zijn uur; voor alles wat er onder de hemel gebeurt, is er een vaste tijd. Een tijd van 

geboren worden en een tijd van doodgaan. Een tijd van planten en een tijd van oogsten. Een 

tijd van afbreken en een tijd van opbouwen. Een tijd van huilen en een tijd van heerlijk lachen.  

Een tijd van in de rouw zijn en een tijd van plezier maken. Een tijd van zoeken en een tijd van 

verliezen. 

Een tijd van bewaren en een tijd van alles maar weggooien. Een tijd van zwijgen en een tijd van 

spreken. Alles heeft zijn tijd. Alles wat de Enige maakte is goed op zijn tijd. 

 

Overgangstekst:  

 

 Alles heeft zijn uur. 

 Voor alles wat er gebeurt, is een vaste tijd.   

 Geboren worden en doodgaan. 

 Een tijd van samenzijn ging voorbij, 

 de uren van samen leven met wie ons dierbaar was, is verstreken, 
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 het beminnen, huilen, lachen, hopen en strijden zijn voorbij gegaan. 

  

 Toen kwam de tijd van afscheid nemen. 

 Soms te vroeg, 

 soms onverwacht, 

 soms na een lange weg, 

 soms als een schok, 

 soms als een opluchting, 

 maar altijd met verdriet om wat voorbij ging. 

 

 Wij herinneren ons al de goede en mooie momenten. 

 Wij herinneren ons de gezichten van onze dierbaren. 

 Hun ogen die wij zagen, die ons zagen,  

 die wij gezien hebben, die ons gezien hebben 

 die we nog zien als we aan hen denken... 

 

 Wij herinneren ons hun namen 

 en wij noemen hun namen, nu, in deze stilte. 

  

 We steken voor ieder van hen een lichtje aan, 

 om het licht dat zij waren 

 om het licht waarin ze zijn opgenomen  

 bij onze Lieve God 

 die al onze lieve doden behoedt en behoudt. 

 

En om het licht dat zij altijd zullen zijn 

in ons hart. 

 

 

  

Namen lezen en mensen kunnen een lichtje aansteken op tafel  

Beginnen bij mensen uit onze gemeenschap: 

Wim Paijmans, Els Jonkergouw, Dick Keuzekamp, John Jonkergouw, Marianne Winter 

Noemen we ook: Dick Penninkhof , ……………………. 
 

Lied: Als alles duister is 

 

Tekst) 

 

 Toen Vigo bijna 4 jaar oud was, stierf zijn vader aan kanker. 

 De dag na de uitvaart nam zijn oma hem mee naar de speeltuin. 

 Toen hij terug thuis kwam, rende hij naar zijn moeder: 

 "Mama, papa is dood en ik heb tóch fijn in de speeltuin gespeeld! 

 Kan dat wel?" 

  

 Ja! 
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 Als we veel geduld hebben, slijt het verdriet langzaam weg, 

 na langere of kortere tijd. 

 En vroeger of later komt er weer ruimte in ons hoofd  

 voor de goede, fijne en mooie dingen in ons leven. 

  

 Wat altijd blijft is het gemis. 

 

 Moge het ons een troost zijn wat we lezen in Openbaringen: 

 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  

 Want de eerste hemel en de eerste aarde zij voorbij., en de zee is er niet meer. 

  

 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.  

 Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn,  

 want wat er eerst was is voorbij.’ 
 

Jan legt witte rozen tussen de dorre bladeren.  

 

Stilte 

 

Drempeltekst 

 

Ik heb je gezien. 

Als een lichtje in de nacht: 

even was je heel dicht bij. 

 

En nu laten wij elkaar los 

als bladeren in de herfst. 

Want een boom laat zijn bladeren los  

om in leven te blijven, 

toe te groeien naar een nieuw seizoen. 

 

Maar weet dat je wortel hebt geschoten in mijn hart. 

Toen, nu en voor altijd. 

 

Slot 

 

Even stilte en dan muziek: 

Deel uit Symfonie nr. 6, Beethoven: https://open.spotify.com/track/5tjzqmHVOQHBCmOSc6Scqv  

https://open.spotify.com/track/5tjzqmHVOQHBCmOSc6Scqv

