Allerheiligen en Allerzielen.
Allerzielen en Allerheiligen zijn opvallende kerkelijke feest- en gedenkdagen die
in november altijd voorafgaan aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar
(eerste zondag van de advent).
Er over nadenkend is het eigenlijk opmerkelijk dat we bij Allerheiligen ons vooral
concentreren op die overledenen waarvan de Kerk geconcludeerd heeft dat ze
zeker tot de gemeenschap horen van hen die in Christus ontslapen zijn. En de
terwijl de belangrijkste heiligen bovendien nog hun eigen feestdag elders in het
jaar hebben. In een Groot Gebedenboek van vóór het Tweede Vaticaans Concilie
staat in de inleiding van het feest van Allerheiligen: “Op 1 november is het feest
van alle bekende en onbekende zaligen in de hemelse heerlijkheid, van de
ontelbare menigte welke Johannes aanschouwde rondom de troon van het Lam.”
Op Allerzielen gedenken we alle overledenen. Vermoedelijk is dit
feest
voortgekomen uit een gebruik in kloosters, waar men eens per jaar alle
overleden medebroeders herdacht die het jaar daaraan voorafgaand overleden
waren. Maar kennen we niet allemaal wel mensen in onze nabijheid, die op zo’n
manier altijd klaar staan of stonden voor een ander, dat we er van overtuigd zijn
dat zij behoren tot hen die bij het Laatste Oordeel behoren tot hen die naar de
rechterkant verwezen worden, naar de kant van het Lam? En, laten we eerlijk
zijn, waarschijnlijk zal geen van deze mensen, die we kennen of kenden, ooit
officieel door de Kerk heilig verklaard worden.
Dus mogen we aannemen dat er veel meer heiligen zijn dan op de kerkelijke
heiligenkalender passen. Er zijn zoveel mensen die, als we maar goed kijken,
zoveel moois uitstralen, zo begaan zijn met de minsten van de Zijnen, dat het
niet anders kan dan dat God met hen bezig is. En zouden die dan niet heilig zijn?
Zou het dan niet zo zijn dat God telkens weer mens wordt, in en buiten de kerk?
Er zo over nadenkend kunnen we dus het nieuwe kerkelijk jaar eigenlijk alleen
maar met een uitgesproken optimisme in gaan. God laat ons niet in de steek en
wordt nog dagelijks weer in mensen geboren! En al deze mensen herdenken we
met Allerzielen én Allerheiligen.
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