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Een menigte die niemand tellen kan  
Zalig de armen van geest,  

want aan hen behoort het Rijk der hemelen.  
Matteüs 5, 2b 

 

♫ Openingslied: ALS GOD ONS THUISBRENGT.....   
K. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een 
droom zijn. (2x) 
 
Al. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal 
een droom zijn. (2x) 
 
K. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen.” 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
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Al. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal 
een droom zijn. (2x) 
 
K. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn,  
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 
Al. Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
 
Al. Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal 
een droom zijn. (2x) 
 
 Begroeting en inleiding. 
Heel hartelijk welkom in deze viering van Allerheiligen. Het 
is zeker de moeite waard stil te staan bij deze feestdag 
waar alle heiligen en  alle zielen herdacht worden die zich 
over de grenzen van de dood heen in de nabijheid van Gods 
liefde bevinden. Het is een dag om even stil te staan bij de 
overtuiging dat wij gekoesterd worden in Gods liefde. Het is 
tevens een dag om stil te staan bij de wonderbaarlijke 
gemeenschap die de gemeenschap van alle heiligen en 
allerzielen toch is.  
 
We zijn hier ook gekomen om samen stil te staan bij 
dierbaren die ons ontvallen zijn. Sommigen zijn ons 
plotseling ontvallen. Bij anderen hebben we het van te 
voren zien aankomen, omdat we konden zien dat ziekte het 
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lichaam langzaam sloopte. Die ervaringen maken dat we 
elkaar vinden in ons verdriet. We vinden elkaar ook, omdat 
we geloven dat de dood uiteindelijk niet het laatste woord 
kan hebben. Jezus heeft ons getoond, dat de grens van de 
dood een grens is voor onze ogen en voor ons gehoor.  
Wij zelf hebben waarschijnlijk ook al wel ervaren, dat die 
grens er niet is voor ons hart. Velen kennen het gevoel, dat 
de dierbare overledene op een of andere manier bij je is op 
momenten in ons leven, dat wij dat nodig hebben. 
Natuurlijk, in letterlijke en figuurlijke zin, zijn daar geen 
bewijzen voor. We kennen de uitspraak nog wel: Er hoeft 
geen aanwezigheid te zijn om toch in relatie te zijn met een 
dierbare, ook niet als die dierbare een overledene is. Staan 
we even stil bij onze band met onze dierbare overledenen. 
Mochten we nog gebukt gaan onder fouten tegenover hen 
begaan die we niet meer op tijd goed hebben kunnen 
maken, vragen we dan om vergeving. Vragen we ook om 
vergeving wanneer we eraan twijfelen, dat Gods liefde tot 
ons de grenzen van de dood niet overschrijdt.  
 
 Gebed om verzoening. 
Laten we stil worden en vragen om Gods ontferming………… 
Heer, in het licht van uw liefde mogen wij staan. 
Geef ons de moed te leven in uw licht. 

a. Heer, ontferm U over ons. 

Christus in de warmte van uw zorg mogen wij ons 
koesteren. 
Geef ons een hart dat op U vertrouwt. 

a. Christus, ontferm U over ons. 
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Heer, in de waarheid van uw naam mogen wij geloven. 
Geef ons het juiste geloof om ons vast te houden aan U. 

a. Heer, ontferm  over ons. 

 

♫ Lofzang: AANBIDT EN DANKT  
Aanbidt en dankt uw Vader, God 
Die leeft van eeuwigheid. 
Aan Hem behoort het koningschap  
en alle heerlijkheid 
 
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, 
bezingt zijn wondermacht; 
dan zal op aarde vrede zijn 
voor wie zijn hulp verwacht. 
 
Aanbidt en dankt de koningszoon 
die in de wereld kwam, 
en al de zonden van zijn volk 
gehoorzaam op zich nam. 
 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit 
op 't grote koningsfeest. 
En waar Hij leeft aan Vadershand 
daar heerst een goede Geest. 
 
 Collecta-gebed 
Op deze dag, God, noemen wij Uw naam  
in eerbied ter herinnering. 
Want Uw naam verenigt wat geen mens verbinden kan: 
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de levenden en de doden. 
U kent ieder die voor ons uitging, 
van generatie tot generatie. 
Gij hebt de mensen hun stem gegeven 
en verhief de doden uit het stof van  
het ongekend zijn en vergeten worden. 
Bij U houdt iedereen zijn naam tot in lengte van dagen. 
Vergeet hen niet, en wees met ons die hier vandaag bijeen 
zijn om hen bij hun naam te noemen, als levende 
herinnering aan wie ze voor ons waren: meer dan een 
naam alleen, gekend, geliefd.  Wij bidden U: 
schenk ons uw overvloedige barmhartigheid, 
waarnaar wij verlangend uitzien, 
omdat een ontelbare menigte voor ons ten beste spreekt. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
 
 Eerste lezing 
Op beeldende wijze verkondigt de ziener Gods 
uiteindelijke bedoeling: redding voor alle mensen. 
Uit de Apokalyps 7, 2-4.9-14 
Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de 
opgang der zon met het zegel van de levende God. 
En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie 
macht gegeven was schade toe te brengen aan de aarde 
en de zee: 'Brengt geen schade toe aan de aarde 
noch aan de zee noch aan de bomen 
voordat wij de dienstknechten van onze God 
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben'. 
En ik vernam het aantal getekenden: 
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honderdvierenveertigduizend waren er uit alle stammen 
van de kinderen van Israël. Daarna zag ik een grote 
menigte, die niemand tellen kon, 
uit alle rassen en stammen en volken en talen. 
Zij stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in 
witte gewaden en met palmtakken in de hand. 
En zij riepen allen luid: 
'Aan onze God die op de troon is gezeten 
en aan het Lam behoort de overwinning!'. 
En al de engelen stonden rondom de troon, 
de oudsten en de vier dieren, 
en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon 
en zij aanbaden God, zeggend: 
'Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank, 
eer en macht en sterkte 
aan onze God in de eeuwen der eeuwen, Amen!'. 
Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: 
'Wie zijn dat in die witte gewaden  
en waar komen zij vandaan?'. 
Ik antwoordde hem: 'Heer, dat weet gij'. 
Toen zei hij: 'Dat zijn degenen die komen uit de grote 
verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen 
in het bloed van het Lam'. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
 Antwoordpsalm  Psalm 24, 1-2.3-4ab.5-6 
 
Zo doet het geslacht dat zich richt tot U,  
dat staat voor uw aanschijn, God van Jakob. 
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Aan God hoort de aarde en al wat er op is, 
de aardschijf en al wat daar woont; 
Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, 
haar vastgelegd op de zee. 
 

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,  
wie in zijn heiligdom staan? 
Die rein is van handen en zuiver van hart,  
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. 
 

Hij zal door de Heer gezegend worden,  
beloond door God, zijn verlosser. 
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,  
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God. 
 

 Tweede lezing 
Wij kunnen worden wat wij in wezen al zijn: kinderen 
van God. Uit de eerste brief van de heilige apostel 
Johannes 3, 1-3 

Vrienden, 
hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! 
Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. 
De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet 
omdat zij Hem niet heeft erkend. 
Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God 
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard; 
maar wij weten, dat - wanneer het geopenbaard wordt - 
wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien 
zoals Hij is. Wie zulk een heil van God verwacht,  
maakt zich rein, zoals Christus rein is.  
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
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♫ Tussenzang: ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT   
 Als gij naar de woorden luistert 
die hier tot u zijn gezegd, 
zullen zij een licht ontsteken, 
wijzen zij de goede weg. 
 
Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan,  
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest 
 
Alleluja Matteüs 11, 28  
Alleluja. Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten 
gebukt en Ik zal u rust en verkwikking schenken. Alleluja. 
 
 Evangelielezing 
De 'acht zaligheden' vormen de kern van Jezus' blijde 
boodschap; zij zijn voor ons vandaag een oproep tot heilig 
leven. 
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Uit het heilig evangelie volgens Matteüs 5, 1-12a 
Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij 
zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. 
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: 
'Zalig de armen van geest, 
want aan hen behoort het rijk der hemelen. 
Zalig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
Zalig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden. 
Zalig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Zalig de zuiveren van hart,  
want zij zullen God zien. 
Zalig die vrede brengen, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, 
want hun behoort het rijk der hemelen. 
Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt 
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: 
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel'. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Acclamatie: 
 
Overweging  Geloofsbelijdenis 
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 Gebed van de gelovigen (voorbede)  
In verbondenheid met de gehele gemeenschap van 
heiligen en op hun voorspraak leggen we vol vertrouwen 
onze gebeden voor aan God, onze Vader. 
 

Noemen van de namen. 
Wij noemen de namen van hen die ons het afgelopen jaar 
ontvielen. Onze gedachten tekenen het beeld van wie zij 
waren en hoe bijzonder en uniek deze mensen voor ons zijn 
geweest en nog zijn. 
                                                            
Hun leven hield niet op bij de dood, zij leven voort in onze 
herinnering en bij God. Wij willen bij elke naam een lichtje 
aansteken, in het vertrouwen dat God hen heeft 
aangeraakt en naar zich toe heeft doen komen om te staan 
in zijn goddelijk licht. 
 

En ij bidden verder voor de Kerk hier op aarde: 
dat zij in verbondenheid met de heiligen in de hemel 
en  alle overledenen de goede strijd blijft strijden 
tot heelheid van de schepping 
en heiligheid van ieder kind van God. Laat ons bidden… 
 

Voor alle mensen arm van geest en rijk aan 
talenten: dat zij leiding mogen geven aan kerk en 
samenleving tot opbouw van het Rijk van God, 
waar ieder leven tot recht mag komen. Laat ons bidden… 
 
Voor de mensen die zich verloren voelen, 
uitgeput en onder lasten gebukt: 
dat wij hen nabij zijn in goede daden; 
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dat zij met ons tot Christus gaan 
en bij Hem rust en verkwikking vinden. Laat ons bidden… 
 

Voor onszelf die onze roeping bij de doop hebben 
ontvangen: dat wij in de kracht van de heilige Geest 
steeds meer aan onze roeping beantwoorden 
en groeien in heiligheid. Laat ons bidden… 
 

Hier volgen de intenties van de gemeenschap...  
 

Barmhartige God, met alle heiligen leggen wij onze 
gebeden bij U neer en stellen ons vertrouwen in U. 
Geef ons de kracht om uw heiligen na te volgen 
en laat ook ons eens behoren 
tot het getal van de gezegenden in uw hemels Rijk, 
door Christus onze Heer. Amen 
 

♫ Tafellied: EET EN DRINKT  
Eet en drinkt van brood en wijn  
tot mijn gedachtenis  
en weet dat er in angst en pijn  
een weg naar vrede is.  
 

Deelt het leven met elkaar 
tot mijn gedachtenis 
en schenkt elkaar voor alle haat 
alleen vergiffenis. 
 

Leeft in liefde met elkaar 
tot mijn gedachtenis 
en maakt zo in uw daden waar, 
dat leven geven is! 
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 Gebed over de gaven 
God van liefde, wij hebben klaar gemaakt dit brood en deze 
wijn. Het is voedsel bereid uit een oneindigheid aan kleine 
granen. Het is drank, geperst uit vele druiven. 
In de naam van Jezus uw Zoon worden ze klaar gemaakt  
om te worden voedsel, dat ons brengt tot 
grotere innigheid met U, God. 
Het is ook voedsel, dat ons opneemt in de grote 
gemeenschap waarin allen zijn opgenomen, die Gij bemint, 
en allen die U beminnen. 
Laat ons samenzijn rond de tafel van Jezus, ons breken en 
delen in Jezus naam op dit feest  van Allerheiligen en 
Allerzielen ons sterken in ons geloof, dat U onze God bent, 
ons lief hebt en dat U ons wilt samenbrengen 
in de grote menigte van mensen  die uitgenodigd worden 
aan te zitten aan het hemels gastmaal. Dat vragen wij… 
 
 Prefatie: 
De Heer zal bij u zijn. 
 De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. 
 Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
 Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, 
om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden 
zullen wij U danken, altijd en overal. 
Want vandaag vieren wij het feest van uw eigen Stad. 
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Zij is onze moeder, het hemelse Jeruzalem. 
Daar klinkt al uit een kring van onze broeders 
in eeuwigheid uw lof. 
Daarheen zijn wij als pelgrims onderweg. 
Geleid door het geloof spoeden wij ons voort, 
vol vreugde om de verheerlijking van deze kinderen der 
kerk, in wie Gij ons, zwakke mensen, 
een steun en voorbeeld schenkt. Daarom, met de 
ontelbare menigte van engelen en heiligen, 
roemen wij uw grote daden en zingen U toe vol vreugde: 
Heilig, heilig, heilig... 
 
 Eucharistisch gebed III-b 
V: Ja Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige; 
heel uw schepping moet U wel prijzen, 
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
maakt Gij alles levend en heilig, 
in de kracht van de heilige Geest. 
Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen 
uit alle naties en rassen en talen; 
want van oost tot west moet door een zuivere offergave 
hulde worden gebracht aan uw Naam. 
 
A: Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht 
om ze aan U toe te wijden. 
In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw 
Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn 
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
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V: Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij 
brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te 
verheerlijken. 
Toen brak Hij het brood, 
gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker 
en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 
WANT DIT IS DE BEKER 
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 
DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN ALLE MENSEN 
WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom Heer, gedenken wij 
het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, 
zijn glorievolle verrijzenis, 
en zijn verheffing aan uw rechterhand; 
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, 
en bieden U vol dankbaarheid 
dit offer aan, zo levend en heilig. 
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Wij vragen U, Heer: 
zie welwillend neer op het offer van uw Kerk,  
en wil er uw Zoon in herkennen,  
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. 
Geef dat wij mogen worden verkwikt 
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. 
Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in 
Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. 
 

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: 
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen, dat Gij ons beloofd 
hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder 
Gods, samen met uw apostelen en martelaren, 
en met allen die in uw heerlijkheid zijn 
en daar voor ons bidden. 
 

A: Mogen de vrede in de wereld 
en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, 
dat ons in handen is gegeven, 
opdat wij met U worden verzoend. 
 

V: Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in 
liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze 
paus en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, 
de geestelijkheid 
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
 
A: Wij vragen U, welwillend te staan 
tegenover de wensen van deze gemeenschap 
die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. 
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Goede God, breng in uw barmhartigheid 
al uw kinderen van overal bijeen. 
 

V: Laat onze overleden broeders en zusters, 
ja, laat allen die U lief waren en die van hier zijn 
heengegaan, genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, 
om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw 
heerlijkheid, door Christus onze Heer. 
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 

Door Hem en met Hem en in Hem 
zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 Onze Vader: 
 Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome, Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks 
brood en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren, en breng ons niet in 
beproeving maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 Vredesgebed: 
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God van Liefde, 
U kijkt naar de diepste beweegredenen van mensen. 
Uw mening over mensen wordt altijd gevormd  
vanuit Uw diepe liefde voor hen. 
Leven vanuit liefde is  een houding, waarvan Jezus getoond 
heeft, dat het mensen bij elkaar kan brengen 
een houding die niet verdeelt. 
Het is een houding, die uit is op vrede  en niet op oorlog,  
niet op geweld, niet op aanslagen. 
Moge, God,  het feest van Allerheiligen en Allerzielen, 
moge het leven van de heiligen, een voorbeeld zijn voor de 
mensen en moge het mensen inspireren 
tot vrede en moge vrede uit liefde met ons allen zijn. 
 
 Uitnodiging Communie: 
Jezus, 
op de laatste avond voor Uw lijden 
riep U uw volgelingen bij elkaar 
om één  te zijn met Hem en elkaar én 
met allen die Hem volgen. 
Hij maakt ons zo ook één 
met hen, die de grens van de dood hebben overschreden. 
Gedurende dit avondmaal nam U brood en wijn 
om het te doen worden uw lichaam en bloed 
te breken en te delen om één lichaam en één bloed 
te vormen met allen die ooit ingaan op uw uitnodiging 
deel te nemen  aan uw gastmaal. 
Gelukkig daarom wij, die hier en nu deelnemen, want zie… 
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♫ Communielied:  EET VAN HET BROOD   
mel. Zomaar een dak    

Eet van het brood, voedsel voor velen, 
al wie er breekt, doet mensen goed, 
gaat in Zijn spoor: delen is helen, 
een klein begin van overvloed;  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam.  
 

Drink van de wijn, beker tot 
weten  
waartoe wij hier geroepen zijn:  
zegen en heil! Drinken en eten  
om er te zijn voor groot en klein.  
Sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
 

Beker en Brood, zijn om te weten:  
Hij wil voor altijd bij ons zijn.  
Telkens wanneer wij het vergeten  
horen wij weer bij Brood en Wijn:  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
 

 Gebed na de communie  
God, wij aanbidden U, 
Gij alleen zijt heilig. 
Wij smeken U: schenk ons uw genade 
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om onze heiliging te kunnen voltooien 
door een groeiende liefde tot U, en sterk ons op onze 
levensweg door deze maaltijd om eens tot het feestmaal te 
komen in het hemels vaderland. 
Gij houdt zoveel van elke mens 
dat Gij ons over de dood heen verder laat leven bij u. 
Geef ons uw kracht om verder te leven 
vanuit dit geloof, ook als verdriet ons overvalt. 
Blijf ons nabij met uw liefde en zorg 
opdat wij ook anderen nabij zouden zijn 
in hun pijn en verdriet om een dierbare gestorvene. 
Door Christus, onze Heer. 
 
 Plechtige slotzegen 
In Jezus naam waren we hier allen samen 
terwijl we de dierbaren 
die ons verlaten hebben in onze nabijheid wisten 
Misschien heeft u de gelegenheid gehad naar de plaats te 
gaan waar velen hun laatste rustplaats hebben gevonden. 
Moge dit op weg gaan - met God in ons midden - 
ons doen begrijpen, dat onze dierbare overledenen  
ons nabij zijn en blijven.  
God, de roem en de vreugde van alle overledenen,  
die u op deze dag dit feest laat vieren, 
verlene u voor altijd zijn zegen. A Amen. 
 

♫ Slotlied: De steppe zal bloeien. (12) 
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De steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht – 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 

De ballingen keren 
zij keren met blinkende 
schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
een voor een, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend 
water 
schietend omlaag van de 
bergen. 
Met lachen en juichen – 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en 
juichen. 

De dode zal leven 
de dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik 
open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en 
leven. 


