Allerheiligen

Door God bevestigd
Zondag 1 november 2020



Helaas mag u niet meezingen, u wordt toegezongen.



Er wordt niet gecollecteerd. U kunt uw gaven via de GIVT app
doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk.
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Openingslied: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer.

Begroeting en inleiding
Schuldbelijdenis
A: Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik
gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn
schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek
ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u
broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
P: Moge…..
A: Amen.

Heer ontferm U
Heer, ontferm U
– Heer, ontferm U
Christus, ontferm U – Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
– Heer, ontferm U
Gloria
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij
liefheeft. – Wij loven U. – Wij prijzen en aanbidden U. – Wij
verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. –
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; – Heer,
eniggeboren Zoon, Jezus Christus; – Heer God, Lam Gods, Zoon
van de Vader; – Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. – Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed. – Gij, die zit aan de rechterhand van de
Vader, ontferm U over ons. – Want Gij alleen zijt de Heilige. – Gij
alleen de Heer. – Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, – met
de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Gebed bij de opening van de Schrift
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Eerste lezing: Openbaring 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: 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.'
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
Antwoordpsalm: Psalm 24
Refrein: Dit is het geslacht dat staat voor uw aanschijn, Heer
Aan God hoort de aarde en al wat erop is,
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee. – Refrein
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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. – Refrein
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. – Refrein
Tweede lezing: 1 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.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
Alleluia
Alleluia
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u
rust en verkwikking schenken.
Alleluia

Evangelie: 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 verzadig worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen
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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 vervolg 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.'
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
Verkondiging

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, – Schepper van hemel en
aarde. – En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, – die
ontvangen is van de heilige Geest, – geboren uit de maagd Maria, –
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, – is gekruisigd, gestorven
en begraven, – die nedergedaald is ter helle, – de derde dag
verrezen uit de doden, – die opgestegen is ten hemel, – zit aan de
rechterhand van God, de almachtige Vader, – vandaar zal Hij komen
oordelen de levenden en de doden. – Ik geloof in de heilige Geest, –
de heilige katholieke kerk, – de gemeenschap van de heiligen; – de
vergeving van de zonden; – de verrijzenis van het lichaam; – en het
eeuwige leven. Amen.
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken
A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel
Collecte
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Lied: Voor alle heiligen in de heerlijkheid
Voor alle heiligen in de heerlijkheid,
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus te allen tijd!
Halleluja, halleluja!
Gij waart hun rots, hun burcht en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht.
Halleluja, halleluja!
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon.
Toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, Halleluja!
Van alle einders van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust.
U lovend, o Vader, o Zoon, o Heil’ge Geest,
Halleluja, Halleluja.
Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters …
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan de
Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.
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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. 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 vol vreugde toe:
Heilig
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt
in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons
tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus,
uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons
allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend
zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het
uiterste toe.
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In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn
ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons
vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw
Geest en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de
hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze
bisschop Johannes en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt
aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats
innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons
zijn heengegaan.
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Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de moeder van de
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook
met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en
brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
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.
A: Amen.
Onze Vader
A: 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.
P: Verlos ons, Heer…
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen

Vredewens

Lam Gods
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
A: ontferm U over ons. (2x)
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
A: geef ons de vrede.
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Communie
P: Zalig zij…
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communielied: Litanei uit: Auf das Fest ’Állerseelen‘
Joh. Greorg Jacobi (1740 - 1814)
Ruhn in Frieden alle Seelen,
Rust in vrede, alle zielen,
Die vollbracht ein banges Quälen,
Die aan leed ten offer vielen,
Die vollendet süßen Traum,
Die 't volmaakt hebben gered,
Lebenssatt, gebohren kaum,
Levensmoe, geboren net,
Aus der Welt hinüber schieden;
Van ons gingen, overleden:
Alle Seelen ruhn in Frieden! Alle zielen, rust in vrede!
Liebevoller Mädchen Seelen,
Deren Thränen nicht zu zählen,
Die ein falscher Freund verließ,
Und die blinde Welt verstieß;
Alle, die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Liefdevolle meisjeszielen,
Bij wie zoveel tranen vielen,
Die een valse vriend verliet,
En de wereld blind verstiet,
Allen die zijt overleden,
Alle zielen, rust in vrede!

Und die nie der Sonne
lachten,
Unterm Mond auf Dornen,
wachten
Gott, im reinen Himmels-Licht,
Einst zu sehn von Angesicht:
Alle, die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn[in Frieden!

Zij die nooit in 't zonlicht
lachten,
In de nacht vol pijn
verwachtten,
eens, in zuiver hemellicht,
God te zien van aangezicht:
Allen die zijt overleden,
Alle zielen, rust in vrede!

Slotgebed
Mededelingen
Zending en Zegen
Slotlied: Wie in de schaduw Gods mag wonen.
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