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Introitus
+

Hyde not thou thy face

R. Farrant

- Welkom en inleiding op thema
- Openingslied
U,Heer, zij lof gebracht", U klin'kt ons ·feéstlied ter ere!
wat Gij, Almachtige, veilig behoudt komt U eren!
Al W'at Gij .geeft, alles wat ademt en leeft,
wil U, zijrr Oorsprong, vereren.
Wie in Uw liefde woont, heiligen, engelenkoren,
wie aan Uw rechterhand neerzit, in liefde h'erboren,
zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig korç.l.al:
Heilig is God in den hoge!
- Kinderwoorddienst in de sakristie
- Gebed om vergeving
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..to,t.de Heer, onze
God.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden yergeven en ons geleiden tot het
eeuwig leven. Amen.
+ Kyrie

- Openingsgebed
Heer onze God,
op deze feestdag van Allerheiligen danken wij U
voor al die mensen die U tot elke prijs wilden
dienen, en die daarom door de grote verdrukking
zijn heengegaan.
lVloge deze viering ons ertoe aansporen, het voorbeeld
van uw heiligen te volgen: door vastberaden het
goede te doen, in weerwil van. het kwaad, in weerwil
. 'van de dood. Dan zullen \Üjleven, vandaag en alle
dagen tot in eeu~igheid. Amen.
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+ Gloria

- Lofzang
Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
vii j loven U.
1.Jij prijzen en aanbidden U.
'vli j 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 wëgneemt de' zonden der weJ:'éld,
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.
vlant Gij alleeXl zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer, .
. Gi,j alleend'e Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heil~ge Geest
in de heerlijkheid van God d,e Vader. Am~:r;L~
Dienst van het ivoord
- Eerste lezing uit de Apokalyps 7, 2-4.9-14
Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van
de opgang der 2:on met het zegel vànde levende God.
En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan
wie macht gegeven was schade toe te brengen aqn 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 za'go 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
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riepen allen luid:
"Aan onze God die op de' troon is gezeten
en aan het Lam behoort d,e.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,zegg.ep,d:
"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, d~t .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.
_vrij danken God.
ZlJ

+ 0 taste andsèe

- Psalmgebed .:. uit psalm

R. Vaughan vlillil;l.ms

24,

1-6

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 gegrÖndvest,
haar vastgelegd op de zee.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot U,
dat staat voor uw aanschijn, God van Jakob.
vlie 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
Zo doet het geslacht dat zich richt tot U,
dat staat voor Uvl aanschijn,' -God van Jakob.
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.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot U,
dat staat voor uw aanschijri, God van Jakob.•

ü,.

- Tweede lezing uit het evangelie volgens lVIa tteüs 5,
1-12a
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Toen Jezus de menigte zag ging Hij de borg op,
en nadat Hij zich had neergezet,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen alë;.us:
"Zalig de armen van geest,
want aan hen behoo~t het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Zaligde zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten •.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtighèid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zali g 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 génoemd 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 beticht om Mijnentwil:
Verheugt u en juicht,
want groot· is uw loon in de hemel".
Zo spreekt de Heer.
Wij danken.God.
Verkondiging·

+ Credo in unum Deum
Patrem OIIinipotentem, factorem ca eli et terrae,
visibilium omni.um et invisibilium.
Et in unum DomintimJesum Christum,
Filium nei uni genitum.
Et ex Patre 'natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de'Lumine,
Deum verum de Deo varo.
Genitum, non factum, consubstantialem Patri,
per .quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostramsalutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu sancto
ex Maria virgine et Homo factus est.

7
Crucifixus etiarn pro nobis Gub Pon:io l~ilato
passus et sepultus est4
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuas
cuius regni non erit finis,
Et in Spiritum .sanctumDominum etvivificantem;
Qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur,
et conglorificatur, qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostalicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrexionem mortuorum
et vi tam venturi saeculi. Amen.
- Geloofsbelijdenis
- Voorbeden
Keren wij ons hart tot God en bidden wij
voor hen die open en ontvankelijk
in onze afgegrensde wereld staan:
moge aan hen behoren het rijk der hemelen;
voor hen die openlijk schuld durven bekennen:
dat ze tro6st en vergeving mogen vinden;
voor hen die mild en begrijpend zijn:
mogen zij, en niet de boze machten, het land bezitten;
voor hen die uitzien naar de overwinning van het
goede: dat ze van goedheid verzadigd mogen worden.,
laat ons bidden:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.
voor allen die in onze harde wereld
nog van vergeving willen weten:
dat zij, op hun beurt, barmhartigheid mogen ondervinden;
voor allen die e~nvoudig.en ongecompliceerd
in het leven staan:
dat ze oog in oog mogen staan met U, Heer God;
voor allen die de vrede ende waarheid liefhebben
dat ze mogen heten: kinderen van U, Heer God;
voor allen die vervolgd worden om de gerechtigheid;
moge aan hen behoren het rijk der hemelen.
Laat ons bidden:
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voor de kinderen, in onze kerk gedoopt
mogen zij, en niet de boze machten, het land bezitten;
voor degenen die binnenkort gaan trouwen
datz.e van liefde verzadigdIIlogeh worden;
voor de zieken van onze parochie
dat ze getroost mogen worden;
voor onze overleden vrienden en medeparochianen
moge aan hen behoren het rijk der hemelen,
moge groot zijn hun loon in de hemel.
laat ons bidden:
Heer onze God, wij danken U voor al die zalige
mensen met wie wij het leven mogen delen,
pf, die. ons voorgingen op onze levensweg.
Houd ons verenigd met elkaar en met U;
dan zullen wij verheugdzijn~n Juichen,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
- Intermezzo:

Intussen bereiden wij ons voor op de
Dienst van de Tafel. We brengen brood
en \o1ijn' in ons midden om de eUcharistie
te kunhe:rlvieren.
Ook brengen we önze gaven samen inde kollekte
die' beátemd is voor de aflossing van de rente.
De begroting vraagt hiervoor dit jaar i 23.400.Hartelijk dank"voor Uw goede gave!!!

+ Koor zingtAvel~~ria

~.F. Stravin"sky

Di enst van de Taf el
Lied bij de offerande: Ps 134
Gij dienaars aan den Hëer gewijd,
zegent Zijn na.am te allen tijd.
Gij die des daags Zijn gunst verwacht,
zegent Zijn naam ook inde nacht.
Die in het huis des I1erenzijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot Zijn eer "met luider stem
en heft uw handen op naar Hem •
. Uit Sion, a~n den Heer gewijd,
zegene u Zijn heiligheid.
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Hij die hem,elen aarde schiep,
Hij is ft die u bij name riep.
- Gebed over de gaven _
Heer' onze God, in deze gaven,'verzameld uit de
vruchten der aarde, belijdep wij ,dat wij allen
tezamen uw kinderen zijn, verzameld tot uw ene kerk.
Heilig dan uw kerk, zo bidden wij U; aanvaard met
brood en:wijn ook on'Zie·bereidheidom. altijd bij
elkaar te hlijvenen altijd bij U. Dan zal dit
feestmaal het voorteken zijn van het bruiloftsmaal
bij U, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

+ Prefatie
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te
doen aan.uw heerlijkheid, om heil en genezing te
vinden zu.llen wij U danken, al tijd en overal.
Wa,nt vandaag vieren wij het feest van uw eigen stad.
Zij is onze moeder, het hemelse Jeruzalem. Daar
k:linkt al Uit een kring van onze broeders in eeuwig~éid uw lof. Daarheen zijn wij als pelgrims onderweg.
Geleid door h~t geloof spoeden wij ons voo~'t, 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
+ Sanctus
-0-

Heilig

als u wilt kunt u nu gaarr knielen

-0-

- Wij danken U omwille van Uw veelge~iefde Zoon, die
Gij geroepen en gezonden hebt om ons te dienen en
te verlichten, om aan armen Uw koninkrijk te
brengen, om aan gevangenen verlossing te melden,
om voor ons allen en voorgoed het evenbeeld te zijn
en de gestalte van Uw mildheid en Uw trouw.
-

~-~,

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heert volbraoht wat menselijk is:
ons leven, onze dood.
vlij danken U" dat Hij zich met hart ,en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.
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Hant in de nacht waari;n Hij werd overgeleverd, heeft
Hij het brood in Zijn handen genomen, Hij heeft Zijn
ogen opgeslagen naar U, God Zijn almachtige Vader,
Hij heeft U dan'k gezegd, het brood gebroken en het
aan Zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
Neemt ,en eet, dit is mijn Lichaam voor u.
Doet dit tot m~jn gedac~tenis.
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en
zei: TIezebeker is het nieuwe Verbond inmijn Bloed,
dat voor u'en voorallenvlordt vergoten tot vergeving
van zonden. Telkens als gij deze beker drinkt zult
gij het doen tot mijn gedachtenis.
Als wij dan eten van dit bro,od
en drinken ui t deze beker,
"
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Daarom, Heer onze God, stellen wij hier dit teken van
ons geloof, en daarom gedenken ,{ij nu het lijden en
sterven van Uw Zoon, Zijn opstanding uit de dood,
Zijn intocht in Uw heerlijkheid; dat Hij, verheven
aan Uw rechterhand, voor ons ten bestéspreekt, en
,dat Hij komen zal om recht ,te doen aan levenden en
doden, op de dag die .Gij hept vastgesteld.
Zend ons Uw Geest die leven is,
ger echtigheiden licht.
o God, die wil het welzijn van de mensen
en niet hun ongeluk en n:Letde dood,
neem weg uit ons midden alle geweld,
beteugel de drift waarmee wij elkaar naar het
leven staan. Geef vrede op aarde
uit kracht van Jezus Uw Zoon in ons midden,
dat bidden en smeken wij U.
Dan zal Uw naam geheiligd zijn, door Hem, met Hem,
.in Hem, op aarde, overal en hier en nu. in eeuwigheid. Amen.
+ Pater Noster

Onze Vader '.

Oremu.s, praeceptis salut.aribus. moniti, et divina
instititione forma~i, audemus dicere:
Pater noster ,qui es incaelis,. sanctificetur
nomen Tuum, adveniat regnum Tuum,
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fiat voluntas Tua,sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum C1.uotidianum da nobis ,hodie e,t
dimitte nobis debita nost~a sicut et nos dimittimus debi toribus nostris, et ne nos inducas in
tatationem; sed libera nos a malo.
- Vredewens
Broeders en zusters, wij zijn kinderen van God,
geroepen om Hem eenmaal te zien met eigen ogen,
van aangezicht tot aangezicht.
Laat ons daarom bidden:
Heer Jezus Christus,
wij hopen U Bens te zien,
zoals Gij voorgoed leeft
in heerlijkheid bij uw Vader.
Maak ons gereed voor die dag
en laat ons leven
in eenheid en vrede
nu en tot in eeuwigheid. Amen
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
+ Agnus Dei.

Lam Gods

- Uitnodiging tot kommunie
Broeders en zusters,
wij moeten als armen voor God staan,
die alles van zijn goedheid verwachten.
De mensen die ons zijn voorgegaan
leven nu als heiligen bij God,
omdat zij delen in het geluk,
dat God voor armen bestemd heeft.
Door Jezus roept Hij ook ons,
om alles te verwachten van Hem,
die onze toekomst en ons leven is.
Gelukkig zijn wij reeds op deze aarde,
omdat wij mogen aanzitten
aan het eeuwig feestmaal van de Heer.
+ Sicut Lilium

A.Brumel

- Lied na de kommunie: Christus Gij Heer

Christus, Gij Heer van alle dingen,
en Baker van wat adem heeft,
"\-lijwillenUwe Brui-d bezingen,
de Kerk die ons het leven geeft.
"\-laar wij als kind' ren zijn geboren,
eenzelfde stam, één moedertaal,
omdat Gij ons hebt uitverkoren
te delen in Uw bruiloftsmaal.
Haarnaar
o veilig
waar wij
waar wij

wij altijd 'Wederkeren,
huis, 0 moedergrond,
van U de liefde leren,
bestaan totdat Gij komt.

Dan zult Gij in het eind verschijnen,
Uw Kerk ziet wachtend naar U uit,
Christus de herder roept de zijrieri,
de Bruidegom begroet Zijn Bruid.
Slotgebed
Heer onze God,
tot beslui t van deze viering bidden wij U:
bevrijd ons van de oude mens
met al zijn dodelijke sleur.
Maak ons aandachtig
,voor wat nieuw en origineel is in onze wereld.
Dan zullen wij mensen zijn
naar het voorbeeld
al uw heiligen,
naar het voorbeeld van Jezus uw zoon,
die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

van

-0-

mededelingen

-0-

Slotlied:
+ Cantate Domino

Wegzending en zegen

H. Schütz

