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Allerheiligen 

 

 
 

Heiligen zijn mensen die voor anderen meer doen 

dan wat wij normaal vinden. 

Mensen die niet weglopen als het moeilijk wordt. 

Mensen die het opnemen voor mensen 

die dat niet voor zichzelf kunnen. 

Mensen die oog hebben voor Gods goede schepping. 

Mensen die je kunt vertrouwen, die je troostene 

en hoop geven. 

Mensen die eenvoudigweg goed zijn. 

Mensen die zacht en moedig zijn. 

Mensen die gaan in de voetsporen van Jezus. 

Mensen van vroeger en mensen van nu. 

Heilig noemen wij hen. 
 

Anneke van Wijngaarden 

 

Allerheiligen en Allerzielen 

Het kan verkeren, broeders en zusters. Vanouds kent de protestantse traditie 

geen viering als Allerheiligen. Dat vond men ooit te katholiek. Hoogstens 

werden in de oudejaarsdienst de namen genoemd van hen die gestorven 

waren. Even stil staan en terugblikken, een moment van herinnering voor 



mensen. In Giethoorn is dit nog steeds zo, in Steenwijk is men net als de 

meeste protestantse kerken overgegaan naar gedenken op de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar. In mijn De eerste dag, het tijdschrift voor de eredienst las 

ik tot mijn verbazing dat we deze innovatie nog te danken hebben aan de 

Pruisische koning Frederik Willem III (1770-1840). In 1816 bepaaalde hij deze 

zondag een ‘algemene christelijke gedenkdag aan de overlevenden’. Vele jonge 

mannen waren gevallen in de oorlogen tegen Napoleon Bonaparte (Jena 1806, 

Leipzig 1813, Waterloo 1815). De koning wilde zo ook zijn geliefde vrouw 

Louisa gedenken. In Duitsland en Zwitserland vond deze gedachtenis aan 

geliefden breed navolging. Al vrij snel werd deze ‘dodenzondag’ 

eeuwigheidszondag genoemd. Ook in Nederland worden de namen 

voorgelezen en steken familieleden kaarsen aan. Voor velen is dit een 

waardevolle traditie. 

Nu groeit de laatste jaren de belangstelling voor de traditie van 

griezelfeest Halloween. Zie de Steenwijker van maandag. Deze naam is afgeleid 

van All Hallows Eve, de avond voor Allerheiligen. Volgens de oude Keltische 

kalender was dit de oudejaarsavond, het nieuwe jaar begon op 1 november. 

Tegelijk wordt door bijv. begrafenisondernemers juist aangesloten op die oude 

middeleeuwse traditie van lichtjes branden en kaarsjes op begraafplaatsen en 

op andere plekken. Er zijn blijkbaar mensen die daar behoefte aan hebben, aan 

zo’n niet-kerkelijke of niet-kerkgebonden wijze van gedenken. Gek genoeg zijn 

alle protestantse kerken dicht. Begrijpelijk, maar doen we daar nu goed aan? 

Het is op deze noorderbreedte toch de goede tijd om iets met gedenken te 

doen en dat liefst voor Sint Maarten (11 nov.) of Sint Nicolaas (6 dec.). Voor 

onze gemeenten is dit mogelijk iets om ons eens op te bezinnen of we hier voor 

ons ook kansen liggen. Wie weet iets voor volgend jaar als er hopelijk weer 

volop mogelijkheden zullen zijn om te vieren en samen te komen rond het licht: 

 
 

Goede moed en hartelijke groet! 

Gerke van Hiele, predikant 
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