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Zondag, 1 november 2020 

 

Broeders en Zusters, 

Komende dagen vieren we Allerheiligen en Allerzielen.  
Kerkelijke feesten die bij het najaar horen. Op deze dagen maken we in mooie lezingen, 

gebeden en gebaren plaats voor de overledenen die we missen.  
Tegelijk verwoorden we ook het koppige geloof in de Heer van alle leven. 
 

 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 
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 geopen-
baard; 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. 
 

 

 

 

 
 

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, 

en Ik zal u rust en verkwikking schenken. Alleluia. 

Gebed bij Psalm 24 
De aarde, met alle mensen en dieren, komt uit Gods hand; 

De wereldbol met zijn bergen en zeeën, het is Gods eigendom. 
 
Hij heeft de oervloed en de chaos teruggewezen, 

de aarde gemaakt tot een leefbare plek  
voor alle mensen, voor alle volkeren. 

 
God, maak mij waardig om U te naderen. 
Kom mij tegemoet als ik twijfel of ik waardig ben. 

U houdt immers ook van de man die op zondag alleen thuis zit. 
U houdt van de vrouw die vandaag graag in de kerk zou zijn. 

 
Ik bid U, open het slot op mijn hart, open de deur van mijn leven, 

open voor ons de weg naar God en naar elkaar.  
En wanneer het mij niet lukt, God, dan weet ik 
dat mijn Verlosser door dichte deuren zal komen. 

 
Rob van Uden 
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Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus 
Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op en nadat Hij zich had neergezet, kwa-

men 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, want hun behoort het Rijk der hemelen. 

Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad be-
ticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. 

 
 

Extra collecte  
De extra collecte van dit weekend is voor Kinderfonds 

MAMAS. Kent u ze al, de MAMAS van Zuid-Afrika?  
Sterke, indrukwekkende vrouwen die in Zuid Afrika op-
staan voor kinderen in ernstige armoede. Vrouwen (en een en-

kele man) die niet wegkijken als een kind in nood is, die zich geroepen voelen iets aan 
de situatie te doen.  

Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde 
voor nu al 50.000 kinderen in 59 prachtige projecten. De MAMAS ontfermen zich struc-
tureel over de meest kwetsbare kinderen en helpen hen om veilig, gezond, goed opge-

leid en sociaal vaardig groot te worden. 
U vindt nadere informatie op de website www.kinderfondsmamas.nl/ 

De Caritas dankt u voor uw hulp aan de MAMAS. 
 

 

 
 

 
Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 

 

 

 

Allerzielen 2020  
 

Heer van alle leven, we richten ons tot U  

bidden voor de overleden van het afgelopen jaar 
en leggen bloemen op hun graf, uit liefde.  

We willen ons niet neerleggen bij het duister  

en zetten een kaars bij hun foto.  
Wees bij al die lieve mensen die we nog elke dag missen.  

Wees hen nabij, God van leven, schenk hen uw vrede. 

Amen. 
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