
Allerzielen 
 
 
Op een dag als vandaag 
kan je er niet meer omheen : 
de dood hoort bij het leven. 
Je kan het dagen-, weken, 
misschien jarenlang 
uit het gezichtsveld wegduwen, 
alsof alleen vandaag belangrijk is, 
maar op een dag als deze 
spreekt de dood 
vanuit zoveel geliefden die er niet meer zijn, 
en wiens aanwezigheid alleen nog klinkt 
in de pijn van leegte en gemis. 
En misschien in de vraag : 
waar ben je nu? 
Ben je er nog? 
  
Is er iets na dit leven? 
Moet de vraag niet eerder gesteld : 
is er Iemand na dit leven? 
Iemand die er is, 
bij wie de mens 
over de grenzen van het hier en nu 
tot zijn bestemming komt? 
  
Allerzielen 
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 je bezit, 
noch met huwen 
of ten huwelijk gegeven worden. 
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 de liefde van 
Ik zal er zijn voor u. 
Laat je eeuwig leven 
hier beginnen. 
  
Allerzielen zegt 
de dood hoort bij het leven, 
maar nog veel meer 
hoort het leven bij de dood. 
  
(Carlos Desoete) 
 

*  *  *  *  * 
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Om onze geliefden te gedenken 
daarom zijn we hier. 
Gedenken is rouwen 
en rouwen vraagt tijd 
veel tijd… 
Tijd om de pijn toe te laten 
van het gemis en de leegte, 
tijd om te wenen 
en hopelijk ook mensen om je heen 
bij wie je mag wenen. 
Rouwen vraagt tijd, veel tijd 
en niemand anders dan jijzelf weet hoeveel… 
Maar gedenken is meer dan rouwen. 
  
Het is ook: niet vergeten, 
blijven herinneren 
vooral die levengevende dagen, 
de dagen van nabijheid en verbondenheid, 
de woorden van liefde en goedheid 
die ook na het sterven blijven klinken in je hart… 
de gebaren van verzoening die het hart verlichtten 
en de daden 
die in je leven hun sporen nalaten… 
Woorden en daden: 
Ze krijgen een plek in je hart 
ze worden bewaard en gekoesterd 
als een geschenk dat blijft 
en dat niemand af kan nemen. 



Maar gedenken is meer dan niet vergeten 
en meer dan herinneren… 
  
Het is ook zien, 
zien door de tranen heen, 
dat er meer is dan dood en leegte en gemis, 
zien wie je geliefden ook vandaag nog zijn 
en wie ze blijven 
en wat in hen nooit sterven zal. 
Bijkomstigheden mogen mee sterven 
maar niet de kern, niet de ziel. 
Gedenken is zien 
dat de liefde is gebleven, 
dat de verbondenheid nog altijd levend is, 
en dat je geliefden 
iets van God in zich blijven dragen. 
Een spoor van liefde dat onuitwisbaar is 
en dat je verdere levensweg zal tekenen. 
Gedenken 
is over je geliefden praten 
over wat hun ziel, hun kern was en is. 
Is met je geliefden blijven praten 
hun namen blijven noemen 
en je laten aanspreken door het leven 
dat na hun sterven is gebleven. 
  
Gedenken is gaandeweg 
en stukje bij beetje opnieuw verbonden raken, 
een verbondenheid die grenzen overschrijdt: 
de grens van plaats en tijd bestaat niet meer. 
aanwezigheid is in-wezigheid geworden. 
  
Gedenken is je geliefden 
in jou laten leven. 
voor en na hun dood. 
….. 
Op een dag als vandaag 
kan je er niet meer omheen : 
de dood hoort bij het leven. 
Je kan het dagen-, weken, 
misschien jarenlang 
uit het gezichtsveld wegduwen, 
alsof alleen vandaag belangrijk is, 
maar op een dag als deze 
spreekt de dood 
vanuit zoveel geliefden die er niet meer zijn, 
en wiens aanwezigheid alleen nog klinkt 
in de pijn van leegte en gemis. 
En misschien in de vraag : 
waar ben je nu? 



Ben je er nog? 
  
Is er iets na dit leven? 
  
Moet de vraag niet eerder gesteld : 
is er Iemand na dit leven? 
Iemand die er is, 
bij wie de mens 
over de grenzen van het hier en nu 
tot zijn bestemming komt? 
 
Allerzielen 
spreekt van Leven, 
voor én na het sterven. 
  
Allerzielen zegt: 
de dood hoort bij het leven, 
maar nog veel meer 
hoort het leven bij de dood. 
 
 
(Carlos Desoete) 
 


