ALLERHEILIGEN
Zondag 31 oktober 2021
RK Parochie Amstelland – H. Augustinus
Livestream

‘Ik zag een grote menigte
die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen
en volken en talen.’
(Openbaring 7:9a)

Lied: Christus de Heer (GvL 412)
1.
Christus, Gij Heer van alle dingen,
en Maker van wat adem heeft,
wij willen uwe Bruid bezingen,
de Kerk die ons het leven geeft.
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2.

Waar wij als kind'ren zijn geboren
één-zelfde stam, één moedertaal,
omdat Gij ons hebt uitverkoren
te delen in uw bruiloftsmaal.

3.

Waarnaar wij altijd wederkeren
o veilig huis, o moedergrond,
waar wij van U de liefde leren,
waar wij bestaan totdat Gij komt.

4.

Dan zult Gij in het eind verschijnen,
uw Kerk ziet wachtend naar U uit,
Christus de herder roept de zijnen
de bruidegom begroet zijn bruid.

Woord van welkom
In één feest vieren wij vandaag
de ontelbare menigte van gelovigen
die ons zijn voorgegaan,
die de goede strijd hebben gestreden
en na hu aardse levenstocht
veilig bij God zijn aan gekomen.
Wijzelf zijn nog onderweg.
Wij sterken ons aan hun voorbeeld.
Wij vertrouwen op hun voorsprak
en vragen hun ons te helpen op onze levensweg.
Gebed om ontferming
Pr.
Heer, die de rouwmoedigen troost,
Ontferm u over ons.
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Allen: Heer, ontferm u over ons.
Pr.
Christus, die gekomen zijt voor de zondaars,
Ontferm u over ons.
Allen: Christus, ontferm u over ons.
Pr.
Heer, die onze voorspreker zijt
aan de rechterhand van de Vader,
Ontferm u over ons.
Allen: Heer, ontferm u over ons.
Pr.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden
tot het eeuwig leven.
Allen: Amen.
Lied: Eert God die onze Vader is
Eert God die onze vader is,
weest allen welgemoed.
Looft Hem, gij zult in vrede zijn,
aanbidt al wat Hij doet.
U, Heer, komt alle leven toe
en, wie of waar Gij zijt,
U is de macht, U zingen wij
dank voor uw heerlijkheid.
Lam Gods dat onze zonden draagt,
neem deze lofzang aan.
Gedenk ons in uw koninkrijk,
want Jezus is uw naam.
Gij die voor ons ten beste spreekt,
Messias onze Heer.
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O eengeboren Zoon van God,
kom haastig tot ons weer.
Gebed
Eerste lezing 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:
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,
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en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon
en 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.
Lied: Heer laat uw woord ons leiden
Heer laat uw woord ons leiden,
Dat ons door alle tijden
Uw boodschap doet verstaan:
Heer wil met uw genaden
Uw kind’ren overladen,
opdat wij veilig tot U gaan.
Gij zijt de Weg en Waarheid.
Schenk ons in volle klaarheid
Uw Woord als daag’lijks brood.
Geef ons uw licht en leven.
Leer ons aan ieder geven
Uw grote liefde tot de dood.
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Antwoordpsalm 24
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.
Wie zal beklimmen de b erg 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 op Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.
Tweede Lezing uit 1 Johannes 3:1-2
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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Halleluia Ik ben de weg, de waarheid en het leven
Halleluia, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt
tot de Vader tenzij door mij. Halleluia.
Lezing uit 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 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
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Acclamatie op het Evangelie
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, O Vader. o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Verkondiging
Lied: Psalm 23)
Refrein:

Want mijn herder is de Heer:
nooit zal er mij iets ontbreken.

Mijn Herder is de Heer:
het ontbreekt mij aan niets.
Hij legt mij in grazige weiden,
Hij geeft rust aan mijn ziel.
Hij leidt mij naar rustige waat'ren
om mijn ziel te verkwikken.
Hij leidt mij in het rechte spoor
omwille van zijn Naam.
Al moet ik door donkere dalen,
ik vrees geen kwaad.
Uw staf en uw stok zijn mijn troost,
Gij zijt steeds bij mij.
Gij bereidt voor mij een tafel
voor het oog van mijn vijand.
Gij zalft met olie mijn hoofd
en mijn beker vloeit over
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Mij volgen uw heil en uw mildheid
al de dagen van mijn leven.
In het huis van mijn Heer wil ik wonen
tot in lengte van dagen.
Acclamatie Voorbede
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons
Gebed over de gaven
Prefatie van Allerheiligen
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 toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig...
Eucharistisch gebed 3-b
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 zuiver offergave hulde worden
gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht
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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.
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 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.
Allen: 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. 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.
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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, samen met de
heilige Augustinus, de heilige Urbanus, de heilige Anna, de zalige
Titus Brandsma, en onze Goede Herder en uw Heilige Geest,
beschermers van onze Amstellandse parochie 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 Franciscus, onze paus,
met Johannes, onze bisschop, 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.
Door 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.
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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 aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. - Amen
Breken van het Brood – Vredeswens – Lam Gods
Communie - orgel/pianospel
Communielied: Looft de Heer (GvL 491)
Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn Naam,
verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan.
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang.
Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang.
Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur,
gij wolken en dromen, nachten, dag en duur,
licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad,
weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad.
Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw,
de slang en de vis, de vogel en de leeuw,
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geesten in de hemel en gij mensen met uw stem:
gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem.
Looft Hem in uw zonde, looft Hem kwaad en goed.
Looft Hem, die zijn Woord in u mens worden doet.
Looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken heeft.
Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft.
Slotgebed
Plechtige zending zegen
Pr.
God, de roem en de vreugde van de heiligen,
die op deze dag dit feest laat vieren
verleen u voor altijd zijn zegen.
A.
Amen
Pr.

A.
Pr.

A.
Pr.
A.

Op hun voorspraak bescherme Hij u tegen alle gevaren
en helpe u, naar hun voorbeeld,
bedacht te zijn op de eer van God
en het geluk van de medemens.
Amen
Zo moge u met alle heiligen eens
de vreugde bezitten van het vaderland
waarin mensen en engelen eeuwige vrede genieten.
tot vreugde van heel de kerk.
Amen
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon
en heilige Geest,
Amen
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Pr.
A.

Gaat nu alle heen in vrede.
Wij danken God

Slotlied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw, alleluja, alleluja.
Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood, alleluja, alleluja.
Zingt voor de liefde, die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint, alleluja, alleluja.
Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat, alleluja, alleluja.
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