
 

Zondag 1 November 
 

Hoogfeest van Allerheiligen 
 

 
                                                                 

                       Deze zondag viert de Kerk het feest van Allerheiligen. 
                       Heiligen zijn gewone mensen die heel veel van God en van andere mensen 
                       hebben gehouden.  
                       Daardoor laten ze anderen wat zien wie God is en dat Hij alleen ons  
                       gelukkig kan maken 
                       Er zijn heiligen in alle tijden en in alle landen.  
                       Omdat men ze zich wil blijven herinneren worden ze heilig verklaard.  
 
                                      Ben je er helemaal klaar voor om het Evangelie te lezen?  
                           Maak het even stil en dank God voor deze speciale Feestdag. 
                                  Wie steekt vandaag het kaarsje aan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“In de Naam van de Vader, de 
Zoon en de heilige Geest. Amen” 



 
 

                           Lezing uit het heilig evangelie van onze 
                             Heer Jezus Christus volgens Matteüs 
 

Verteller:   Toen Jezus al de mensen zag, ging Hij de berg op.  
Jezus:          Hij ging zitten en zijn leerlingen kwamen bij Hem.  
                    Hij begon te spreken en leerde hen als volgt: 
                  "Zalig de armen van geest want het Rijk van de hemel  
                    is voor hen.  
                    Zalig de mensen die verdriet hebben, want zij zullen getroost 
                    worden. 
                    Zalig die zachtmoedig zijn, want het land zal van hen zijn.  
                    Zalig die honger en dorst hebben naar rechtvaardigheid,  
                    want zij zullen verzadigd zijn. 
                    Zalig de mensen die vergevingsgezind zijn, want men vergeeft  
                    ook hen. 
                    Zalig die in hun hart zuiver denken, want ze zullen God zien. 
                    Zalig de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen  
                    van God heten.  
                    Zalig die vervolgd worden om de rechtvaardigheid, want het Rijk 
                    van de hemel is voor hen. 
                    Zalig zijn jullie, wanneer men jullie uitscheidt, vervolgt en vals van 
                    allerlei kwaad beschuldigt om Mij. 
                    Wees blij en juich, want groot is je loon in de hemel." 
Verteller:                                 Woord van de Heer                          

                                    
 

                                OM TE DOEN:  

  
                Gesprekje: 
                      Wat betekent gelukkig zijn voor jou?   
                                          Ken jij een Heilige en kan je iets over hem of haar 
                                          vertellen? 
 
 
 
 



 
Gebed:                               

 
 
 
 
 
 
 

Zingen of bidden:         

 

ALLERHEILIGEN (tekst Wim Hakvoort) 

 

Wij zijn met z’n allen als een mozaïek.  
Ieder steentje is belangrijk en uniek. 
Als je veel van Jezus en de mensen houdt, 
Ben je als een edelsteen van zuiver goud. 
 
 

Heiligen die wonen in Gods Koninkrijk, 
Blijven onze broers en zusters voor altijd. 
Zij zijn Gods getuigen. 
Volg hun voorbeeld na. 
Zij zijn onze voorsprekers in Jezus’ naam. 
 
 

Wij zijn allen samen als een mozaïek. 
Elke steen is kostbaar, enig en uniek. 
Stenen in de hemel, stenen hier op aard, 
Vormen een geheel en horen bij elkaar. 
 

      
                               
                               
                              Zoek plaatjes van allerlei verschillende mensen op  
                                       en knip die uit. 
                                       Maak daar een mozaïek van in de vorm van een hart. 
                                        

Lieve Jezus, 
Dank U voor al de Heiligen, die voor mij een 
voorbeeld zijn. 
U wilt dat ik gelukkig ben. 
Help mij om Uw liefde te laten zien aan de 
mensen om mij heen. Dat ook zij U mogen 
leren kennen en zo echt gelukkig worden. 
                Amen. 
 


