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Levende namen 
Allerheiligen/Allerzielen 1 november 2020 

 

 
 
 
 
 
 

Opening van de viering 
 

(Na binnenkomst wordt de Paaskaars aangestoken. Dit wordt 
gevolgd door een stil moment van bezinning. Samen vormen wij, 
met de levenden en de doden, de gemeenschap van gelovigen.) 
 

Openingslied:  In de stilte 
In de stilte gaat weer open,  
wat zo lang gesloten was. 
Ogen zien wat was verborgen.  
Angst houdt dat niet langer vast. 
 

Refrein: Vrede, vrede komt waar mensen samen zijn, 
 bij ballingschap en thuiskomst wil God aanwezig zijn. 2x 

 

In de stilte geef je leven  
als de ander luis’tren wil. 
Leven, dat je door kunt geven  
aan wie het maar horen wil.   Refr. 

 

In de stilte krijg je liefde  
als je and´ren binnen laat, 
als je al je zorgen  
even in jezelf bezinken laat.  Refr. 

Bij binnenkomst in de kerk, heeft u een 

waxinelichtje/kaars gekregen. Als u dat wil, kunt u 

dat voor de viering aansteken en voor het altaar 

neerzetten. Met elk lichtje gedenken wij deze 

viering een dierbaar iemand. 
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In de stilte als je handen  
net als bloemen open gaan 
kun je, als je heel goed luistert  
weer het woord van God verstaan.    Refr. 

 
Begroeting 
Pr.: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God 

en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. 
Al.: Amen 
 
Welkomstwoord 
 
Gebed om vergeving 
Pr.: Laten wij het nu even stil maken in ons hart 

en erkennen dat mensen  
lang niet altijd liefdevol met elkaar omgaan. 
Vragen wij om vergeving voor ons tekortschieten 
tegenover God en onze gestorven geliefden. 

 

 Pas wanneer een nabije mens ons ontvalt, 
wij zijn of haar glimlach moeten missen, 
zijn of haar warmte moeten ontberen, 
dringt het tot ons door hoe waardevol het leven is. 
Omdat wij de gave van het leven zo vanzelfsprekend 
vinden, 

Al: Heer, ontferm U over ons. 
 

Pr.: Op momenten dat onze geliefde onze warmte en 
genegenheid nodig had, waren wij soms zo weinig 
fijngevoelig, 
zo kortzichtig of gemakzuchtig. Daarom bidden wij: 

Al: Christus, ontferm U over ons. 
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Pr: Voor de trots die ons van elkaar verwijderde, 
voor de kritiek die niet gegrond was, 
voor het egoïsme dat ons van elkaar vervreemdde, 

Al: Heer, ontferm U over ons. 
 

Pr: Moge God die barmhartig is 
ons tekortkomen vergeven 
en ons geleiden tot eeuwig leven.  

Al: Amen. 
 

 

Eer aan God 
Pr: Eer aan God in den Hoge,  

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
Al: Wij loven U.  
Pr: Wij prijzen en aanbidden U.  
Al: Wij verheerlijken U  

en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. 
Pr: Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
Al: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Pr: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
AL: Gij die wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons. 
Pr: Gij die wegneemt de zonden der wereld,  

aanvaard ons gebed. 
AL: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  

ontferm U over ons. 
Pr: Want Gij alleen zijt de Heilige.  
Al: Gij alleen de Heer. 
Pr: Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 

met de Heilige Geest  
In de heerlijkheid van God de Vader.  

Al: Amen 
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Openingsgebed 
 

Dienst van het woord 

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes, 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 van 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: 
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“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 diegenen 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. 

Antwoord Psalm 24/23 

L: 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. 

Al: Zo doet het geslacht dat zich richt tot U, 
dat staat voor uw aanschijn, Heer onze God. 

 

L: 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. 

Al: Zo doet het geslacht dat zich richt tot U, 
dat staat voor uw aanschijn, Heer onze God. 
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L: 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. 

Al: Zo doet het geslacht dat zich richt tot U, 
dat staat voor uw aanschijn, Heer onze God. 

 
Tweede lezing  
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. 
 
Tussenzang:  Dona nobis pacem 
Geef ons de vrede 
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Evangelie (Mt. 5, 1-12a) 

V: De Heer zij met u. 
Al: En met uw geest. 
V: Uit het heilig evangelie van  

onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
Al: Lof zij U, Christus. 
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, 
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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. 
 
Preek 
 
Wij gedenken 
Pr.: God van alle leven, wij danken al die vele mensen, die ons 

voorgegaan in het zoeken naar het doel van het leven. hoe 
zij in tastend geloof, met vallen en weer opstaan, dat doel 
hebben bereikt.  
Dat hun woorden en daden, waardoor zij van betekenis 
waren, ons blijvend mogen inspireren.  
Wij bidden U: 

Al.: Mogen zij in vrede rusten bij U. 
 
Pr.: Wij voelen ons vandaag vooral verbonden met onze  

dierbaren: ouders, man of vrouw, kinderen en vrienden, 
en alle parochianen die hier in deze kerk zo dikwijls met 
ons samen waren.  Wij ontsteken een kaars aan de 
paaskaars, voor hen die het afgelopen jaar zijn overleden 
en noemen hen met name: ……… 

 (de namen van de overledenen van het afgelopen jaar 
worden afgeroepen en een kaars wordt voor hen 
ontstoken.) 

 
 Wij bidden voor hen: 
Al.: Mogen zij in vrede rusten bij U, God van alle leven.  
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Geloofsbelijdenis 
Pr: Spreken wij samen ons geloof uit in onze God 

die geen God van doden is maar van levenden, 
die niemand loslaat, ook niet wie gestorven zijn. 

 
Al: Wij geloven in God de Vader, 

die zijn schepping in onze handen heeft gegeven 
om er een woning van te maken 
waarin het goed is om te leven. 

 
Pr: Wij geloven in de zoon Jezus Christus, 

die bij ons kwam wonen en nu leeft 
in de harten van de mensen. 
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste. 

 
Al: Wij geloven in Gods Geest, 

die ieder van ons de kracht geeft 
om aan het rijk van God mee te bouwen. 

 
Pr: Wij geloven in een gemeenschap 

waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 
waarin eenieder aan de blijde boodschap 
gestalte geeft door woord en daad. 

Al: Wij geloven dat een mensenleven 
nooit zal eindigen 
en dat we hoopvol mogen uitzien 
naar het eeuwig geluk bij de Vader.  
Amen. 

 
Voorbede 
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Intermezzo 
In de nu volgende onderbreking wordt het altaar klaargemaakt 
voor de eucharistie. 
Intussen wordt er muziek gespeeld 
 

De dienst van de tafel 
 

Gebed over de gaven 
 
Tafelgebed 
Pr.: De Heer zal bij u zijn. 
Al.: De Heer zal u bewaren. 
Pr.: Verheft uw hart. 
Al.: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr.: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Al.: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Pr.: 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  
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en zingen U toe vol vreugde: 
 

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. 

 
Pr,: 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 en west moet door een zuivere offergave hulde 
worden gebracht aan uw Naam. 

 
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 
worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens 
woord wij deze geheimen vieren. 

 
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: 

 
 



14 

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. 

 
Al: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 

Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Pr: 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. 

 
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 
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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 n lichaam en n 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 van 
God; met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met 
uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.) en met 
allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 

 
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. Maak uw 
volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: 
samen met uw dienaar N., onze paus, en N., onze 
bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel 
het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 

 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen 
van deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij 
de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al 
uw kinderen van overal bijeen. 

 
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. 
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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. 
 
Pr.:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 

geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
altijd vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust, 
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling  
van onze hoop, 
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.  

Al.: Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  

 
Vredewens 
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Lam Gods (gesproken) 
Lam Gods, dat wegneemt der zonden der wereld,  
ontferm U over ons.  2x 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede. 
 
Uitnodiging tot de Communie 
Pr.       Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Al.: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar 

spréék en ik zal gezond worden. 
(Ieder kan naar voren komen om het Heilig Brood te ontvangen 
en te eten)  
 
Communielied: Geef mij je hand 
Geef mij je hand,    
geef me ze allebei! 
Zeg me dan heel even,   4x 
dat je niet kunt leven 
zonder mij, zonder mij! 
 
zonder mij, zonder mij!  4x 
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Bezinning: Allerzielen 

Mensen die ons dit jaar ontvielen 
Gedenken wij op twee november, Allerzielen 
Zo is er opnieuw 
bij velen stil verdriet 
omdat een veelbetekenende 
naaste hen verliet. 
Zo komt de mens soms te staan, moedeloos alleen 
Wanneer zijn naaste naar de eeuwigheid, zo plots ging heen 
Dan merken wij pas wat 
het is en voelen het gemis 
Wanneer voorgoed onze 
dierbare er niet meer is. 
Zo een afscheid doet ons zeer 
Er waren nog plannen 
en nog zoveel meer 
Dit jaar opnieuw voor velen 
een lege stoel, een lege plek. 
Hun naaste is niet meer 
op die vertrouwde stek 
Al is het binnenshuis nog zo warm 
Men moet missen die vertrouwde arm. 
Ieder mens heeft daarbij 
zijn of haar eigen gevoel 
met onbeantwoorde vragen, 
wat heeft eenzaamheid voor doel? 
Ongevraagd, tegen eigen wil, 
zijn die donkere lange avonden, 
nu heel anders ………stil. 
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Slotgebed 

Mededelingen 
 
Wegzending en Zegen 
 
Slotlied: It’s me o Lord 

Refrein: It’s me, it’s me o Lord, 
Standing in the need of prayer. 2x 

 
It’s not my father or my mother,  
but it’s me o Lord, 
standing in the need of prayer. 2x Refrein 
 
It’s not my sister or my brother, 
but it’s me o Lord, 
standing in the need of prayer. 2x Refrein 
 
It’s not my deacon or my leader, 
But it’s me o Lord, 
Standing in the need of prayer. 2x Refrein 

 
 
 
 
 
  

http://www.kortgroenspoor.be/images/Allerzielen/2014/tekeningallerzielen.jpg
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