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Allerzielen 

Thema: Lichtpuntjes voor alle zielen 

Overweging  2 november 2014 - Helma Schenkeveld 

Gedachten bij het thema - Jan Meijer 
 

“... Wat nu, als de ziel onsterfelijk blijkt te zijn?  

Wat nu als blijkt, dat wij al onze aandacht en energie ten onrechte richten  

op onze bezittingen … en op ons lichaam, dat veroudert en sterfelijk is.  

Wat gebeurt er als wij onze energie en aandacht  

zouden kunnen verleggen naar onze ziel?  ...” 
 

Eerste lezing, opening – 1 Korinthiërs 13 

Tweede lezing – uit ‘Song of the Soul’ van Shakaracharya 

 

 

 

Opening, 1e lezing – 1 Korinthiërs 13 

De liefde zal nooit vergaan. Nu kijken we nog 

in een wazige spiegel, maar straks staan we 

oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, 

maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf 

gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, 

deze drie, maar de grootste daarvan is de 

liefde. 

 

Lied: Van grond en vuur    

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 

 

Welkom en inleiding 

 

Lied: Ander, ouder, iemand in ons verborgen

 Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 
 

 

Gedichten en gedachten - Lichtpunten en 

Allerzielen 

Tijdens het uitspreken van de gedichten en 

gedachten mag iedereen die dat wil  

een kaarsje komen aansteken. 

 

Lector: Zelf heb ik geen historie met 

Allerzielen. Wel met het lied van de ziel, 

waarvan ik een deel wil voorlezen. Het is 

vertaald door Marten Jong uit Song of the Soul van Shakaracharya.  

Het werd voorgelezen tijdens de ceremoniële rouwdienst voor een yogaleraar en het heeft 

grote indruk op mij gemaakt.    

De afbeelding op de voorkant van het boekje is een 

lichtfladderaar. Lichtfladderaars willen mensen liefde,  

licht en energie brengen in moeilijke tijden.  

Wil je er meer over weten? Zoek ze dan op via internet. 
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Het lied van de ziel van Shakaracharya 

Ik ben niet het denken, het ego, de rede en ook niet gedachte 

Ik ben niet te horen, te zien of te ruiken en kan niet onder woorden gebracht: 

Ik ben niet te vinden in licht en in wind, niet in lucht of in aarde 

Bewustzijn, vreugde, Verrukking van de verrukte is al mijn waarde. 
 

Ik draag geen naam, bezit geen leven en adem geen lucht, 

Geen element vormt mij en geen lichaam is mijn toevlucht 

Ik spreek niet, heb handen noch voeten, onderga geen groei- 

Bewustzijn en vreugde ben ik, Verrukking in Chaos en bloei. 
 

Ik ben niet het kennen, de kennis, de kenner, mijn vorm heeft geen vorm 

Ik verblijf in de zinnen, maar ze zijn noch mijn huis noch mijn norm: 

Altijd sereen in evenwicht, ben ik vrij noch gebonden- 

Bewustzijn ben ik en vreugde, in Verrukking wordt ik gevonden. 

 

 

Song of the Soul by Shakaracharya 

I am neither ego nor reason, I am neither mind nor thought, 

I cannot be heard nor cast into words, nor by smell nor sight ever caught: 

In light and wind I am not found, nor yet in earth and sky - 

Consciousness and joy incarnate, Bliss of the Blissful am I. 
 

I have no name, I have no life, I breathe no vital air, 

No elements have molded me, no bodily sheath is my lair: 

I have no speech, no hands and feet, nor means of evolution - 

Consciousness and joy am I, and Bliss in dissolution. 
 

I cast aside hatred and passion, I conquered delusion and greed; 

No touch of pride caressed me, so envy never did breed: 

Beyond all faiths, past reach of wealth, past freedom, past desire 

Consciousness and joy am I, and Bliss is my attire. 
 

Virtue and vice, or pleasure and pain are not my heritage, 

Nor sacred texts, nor offerings, nor prayer, nor pilgrimage: 

I am neither food nor eating, nor yet the eater am I - 

Consciousness and joy incarnate, Bliss of the Blissful am I. 
 

I have no misgivings of death, no chasms of race divide me, 

No parent ever called me child, no bond of birth ever tied me: 

I am neither disciple nor master, I have no kin, no friend - 

Consciousness and joy am I, and merging in Bliss is my end. 
 

Neither knowable, knowledge, nor knower am I, formless is my form, 

I dwell within the senses but they are not my home: 

Ever serenely balanced, I am neither free nor bound - 

Consciousness and joy am I, and Bliss is where I am found. 
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Gedachten bij het thema door Jan Meijer: lichtpuntjes van alle zielen. 

Over de ziel is oneindig veel informatie geschreven. In de bijbel, in filosofische boeken, in 

gedichten, in uitspraken en citaten. Ervaringen en wijsheden van anderen. 

 

De vraag is: Hoe is dat met de ervaringen en wijsheden van jezelf? 

De ziel en geloof staan dicht bij elkaar. Je voelt het bij je zelf en ervaart je ziel en het geloof. Of 

je ervaart  het niet. 

Het is een ontastbare zekerheid.  

Zo kun je een ander ontmoeten die je  soulmate  is. En je ervaart  dat twee zielen die met elkaar 

verbonden zijn, elkaar verlichten. 

Er zijn honderden spreuken  en citaten over de ziel. 

Veel roepen bij mij meer vragen op dan dat ze antwoord geven.. 

Mijn gedachte bij het thema  is dan ook dat het contact met je ziel en  met de ziel van een ander  

begint met het contact in stilte  met jezelf.  En wanneer je dat ervaart ontstaat er een zekerheid 

van verbondenheid  die je voelt en niet onder woorden te brengen is. 
 

Dit zijn mijn persoonlijke ervaringen met de ziel en zielsverbondenheid: 

Mijn vader overleed toen ik zeventien was. Mijn moeder , broer, zussen  en ik hebben hem 

veertien jaar verzorgd omdat hij dat zelf niet kon.  Na zijn overlijden heb ik tien jaar lang  in 

mijn dromen met hem in levende lijve gesproken. Na tien jaar hadden we het blijkbaar met 

elkaar uitgesproken en spraken wij elkaar niet meer in mijn droom. Het was goed zo. 
 

Is dat zielscontact? Zo heb ik dat wel ervaren! 

Het afgelopen jaar heb ik zelf veel zielscontact met mijn overleden moeder ervaren en heb haar 

door de problemen met mijn gezondheid ook beter leren begrijpen. Hoe zij in het leven stond 

en hoe ze met tegenslagen, volhouden en geloof omging.  
 

Kan een beter zielscontact  ook op die manier? Daar geloof ik in! 

Ook houdt ik intens van mijn soulmate die gelukkig nog hier  aanwezig is. Toen ik haar 

ontmoette hadden we alle twee een ervaring van een zeker weten dat wij en onze zielen voor 

elkaar bestemd waren. Een gevoel dat je in de toekomst kunt kijken.   
 

Is dat zielscontact?  Zo ervaren wij dat wel. 

Het klinkt abstract en toch als twee zielen met elkaar verbonden zijn als soulmates blijft dat 

gevoelsmatig  tastbaar en concreet. Zo concreet dat die verbinding met elkaar er na het 

overlijden blijft. Fysiek kun je helaas niet meer bij elkaar zijn en toch met elkaars ziel 

verbonden blijven. Dat laatste  betekent Allerzielen voor mij. Het gevoel dat daarbij hoort 

wordt verwoord in het gedicht In memoriam. In dit gedicht herken  ik de emoties en gevoelens 

die tijdens de voorbespreking van deze dienst in de liturgiegroep  opkwamen. 
 

In Memoriam door Arie Visser 

Ik zie hem voor mijn ogen staan 

alsof hij nooit is weggeweest 

ik zie hem voor mij in de geest 

alsof hij nooit is weggegaan 
 

wanneer zal ik weer bij je zijn 

zoals we ooit samen zaten 

alles om ons heen vergaten 

in regen en in zonneschijn 
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zullen we weer samen komen 

om het lot te laten 

onverstoorbaar verder praten 

en in rijkdom eeuwig dromen. 
 

Moge het zo zijn. 

 

Lied: Staan in licht  Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 

 

Overweging  

Elke dag ben je van ons weggegleden 

Elke dag een beetje meer 

Telkens werd je iets ontnomen 

Dat deed jou en ons zo zeer 

Het is een gemis, een stille pijn 

Dat je nooit meer bij ons zult zijn. 
 

Dit gedicht kreeg ik gisteren, via internet, op mijn computer. Ik was net thuis, na een reis van 

1000 km. De vader van een goede vriendin is overleden. En door de weemoed en het verdriet 

van het gedicht, voelde ik ook mijn eigen weemoed en verdriet. Tranen achter en in de ogen, 

een stem met emotie, een baksteen in mijn lichaam. Ik mis je. Ik mis de mensen die niet 

dagelijks om me heen kunnen zijn. Ik mis je stem, als ik thuiskom, ik mis je armen, om in weg 

te kunnen schuilen. Ik mis je, ik adem in en kom tot rust, ik adem uit, en ik leef door. 
 

Mensen misen 

In de liturgie-avond spraken de aanwezigen ook met elkaar over het missen van mensen, die je 

dierbaar zijn. Het is fijn te merken dat mensen openhartig durven te zijn op de maandagavond. 

Ze vertellen elkaar hoe ze ermee omgaan, wanneer het moeilijk is, en dat het helpt om te 

blijven praten tegen iemand, ook als deze persoon al jaren geleden overleden is. Hoi schat, ik 

ben weer thuis! 
 

Father, into your hands,  I command my spirit. Het is de zin uit Jesus Christ Superstar, die deze 

ochtend door mijn hoofd dwarrelt, sinds ik wakker ben. Jezus, die aan het kruis hangt, en die 

tot slot de zin uitspreekt, waar het leven misschien wel om draait: Vader, ik geef mijn ziel over, 

in jouw handen. Je ziel uit handen durven geven, is dat het lichtpuntje voor ons allen? Het is 

nogal wat. Niet een tientje weggeven of  je fiets weggeven. Niet je trots weggeven of je verdriet, 

niet je lichaam, maar je ziel… 
 

Soulmates 

Lichtpuntjes voor alle zielen. Soulmates. Soul for passion. Moederziel alleen. 

Wat nu als blijkt, dat iedereen een ziel heeft? Wat nu, als de ziel onsterfelijk blijkt te zijn? Wat 

nu als blijkt, dat wij al onze aandacht en energie ten onrechte richten op onze bezittingen, die 

als het erop aankomt maar weinig van waarde blijken te zijn, en op ons lichaam, dat veroudert 

en sterfelijk is. Wat gebeurt er als wij onze energie en aandacht zouden kunnen verleggen naar 

onze ziel. Zouden wij dan ook de taal van de ziel kunnen leren, zonder leraar, zonder internet? 

Zouden wij dan in contact kunnen blijven met onze dierbaren, waar ook ter wereld, levend of 

gestorven, met of zonder elektriciteit? Zouden wij dan onszelf beter kunnen leren begrijpen? 

Het pad dat wij te gaan hebben, ieder voor zich. De hobbels en tegenslagen, die we tegenkomen. 

De grenzen van ons lichaam, de beperktheid van ons verstand, hoe knap ze ook is. Is het onze 
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ziel, die wij kunnen leren te ontdekken, ook al hebben wij dat op school en in de kerk nooit 

geleerd? Is het onze ziel, die lichtpuntjes kan zien, al is het nog zo donker om ons heen? 
 

Lieve ziel, 

Elke dag heb ik je leren kennen 

Elke dag een beetje meer 

Telkens weer kwam ik je tegen 

Bij grote vreugd’, en diepe pijn 

Het is een wonder, het is bizar 

Om jou te ontdekken, om bij jou thuis te zijn. 
 

Moge dit zo zijn, voor iedereen op aarde.  

Amen 

 

Pianomuziek 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat ik nooit alleen loop 

op de weg die mij voert naar later. 

Ik besef dat al mijn lotgenoten Godgenoten zijn. 

Ik beloof daarom niet alleen van mijzelf uit te gaan, 

maar ook proberen zal door andere ogen 

Gods horizon te zien, daar waar de hemel 

de aarde raakt en alles één wordt. 

Ik erken dat dood en onrecht, strijd en onmacht, 

verdriet en pijn ook mijn verantwoordelijkheid zijn. 

Ik geloof dat God het lijden niet wil, 

maar vrijheid wenst, geluk en vrede. 

Ik geloof dat Hij daarom de volledige Mens heeft gezonden 

die groter is en sterker is dan wij. 

Die ons liefhad en leed, 

die stierf en opstond uit de dood, om te bewijzen 

dat God met ons altijd zal doorgaan. 

Omdat Zij het werk dat ooit begonnen is niet loslaat.  

Amen. 

 

Intenties die werden opgeschreven in ‘het groene boek’, dat voor het begin van de viering bij 

de entree klaar ligt.  

 

Lied: Tafelgebed – Wie heeft brood genoeg…  Huub Oosterhuis/Antoine Oomen   

 

Nodiging, breken en delen van brood en wijn 

Hier,  

 

Lied: Naar jou sta ik op in de morgen Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 
 

Slotgedachte 
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Onze Vader  (Armeense versie) 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert: 

Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven 

in mijn leven. 

Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu. 

Uw enige verlangen handelt dan samen met de onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. 

Maak los de koorden van fouten,  

die ons vastbinden aan het verleden,  

zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,  

want uit U wordt de al werkzame wil geboren. 

De levende kracht om te handelen, 

het lied dat alles verfraait  

en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.  

 

Activiteiten en informatie 

 

Slotlied: Geef alle ruimte an de liefde J. van Opbergen/J.v.d.velde 

 

Zegenbede  


