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Zondag, 30 oktober 2022 

 

Zusters en broeders, 

Dit weekend vieren we Allerheiligen en op woensdag 2 november Allerzielen. Deze twee dagen 

kun je als één feest zien. Het zijn dagen dat we de mensen gedenken die ons zijn voorgegaan en 

die ons leven hebben mogelijk gemaakt.  

Bekenden en onbekenden, mensen die behoren tot de herinneringsschat van de mensheid (de 

heiligen) en mensen die tot onze families behoren. Het zijn gezegende mensen. Zij brengen ons 

in verbinding met God en zij maken ons ook tot een mensenkerk van alle eeuwen. Allen, zij en 

wij, behoren tot dat Nieuwe Verbond dat ons door Jezus is aangezegd. 
De viering van Woord en Communie uit de Maria Magdalenakerk in Rijen wordt op zondag 

30 oktober om 10.00 uur via een livestream uitgezonden. U kunt de viering ook volgen op 

tv via HalloGilzeRijen. 
 

Welkom weten 

We mogen ons welkom weten bij elkaar en bij U, God, 

al zijn we nog zo verschillend en al heeft ieder zijn eigen verhaal.  

Het is zalig dat een veelkleurige regenboog aan persoonlijkheden mag samenko-

men rond het woord van de Schrift om Uw aarde kleur te geven. 

U draagt ons. U ziet ons. 

Wij mogen luisteren naar Uw Woord en met elkaar Uw genade delen.  

Wij bidden U: Verwijder alles wat ons zicht op de werkelijkheid in de weg staat 

en help ons om Uw woord te horen en Uw handreikingen te zien. 
 

Lezing uit de Openbaring van Johannes 

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: 144.000 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 en zij 

wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en zij aanbaden God, zeggend: Amen! Lof en heer-

lijkheid 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. 

 

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.  

Uit de Eerste Brief van Johannes 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Lezing uit het Evangelie volgens Matteus 
Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op, en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen 

bij Hem. Hij nam het woorden 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 beticht om Mijnentwil: 

Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. 

 

Vredesgebed 
Jezus, we luisteren naar uw woorden: Zalig de vredestichters, want zij 

zullen kinderen van God genoemd worden. 

Wij bidden om zachtmoedigheid: 

Geef ons de innerlijke rust om vrede in de wereld uit te dragen, 

geef ons handen die helend zijn, woorden die conflicten verzachten, 

dat vragen wij U die bent, hier en nu en alle dagen, 

in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Zegenbede 
Goede God, wij willen uw woorden aanvaarden en doorgeven. 
Maak dat wij in ons leven een voorbeeld van liefde mogen zijn. 

Alleen door naast elkaar te leven kunnen wij in vrede leven. 

Zegen ons met uw verbond, iedere dag opnieuw. 

Louter mij 
 

De woorden van de HEER zijn zuiver 
als zilver, gesmolten in de smeltkuil, 
gelouterd tot zevenmaal toe. 
Psalm 12,7 

 

U hoort het zuur dat ik uitspuug, 

voelt de verstijving van mijn lijf. 

Uw hand ligt op mijn schouder 

en uw ogen tasten zorgvuldig 

langs vragende verzen  

in het oude boek vol zilvervisjes. 

Door uw woorden word ik gelouterd 

en nog eens gelouterd. 
 

Zelfs als de kraaien mijn hoop  

neerlaten in een graf,  

ziet U toekomst voor mij.  

Mijn angst is een smeltkuil 

en uw woorden zijn zalig,  

zuiver als het zilver in een oven. 

Ik smelt en word gelouterd, 

zeven keer gelouterd. 
 

Uw woorden zijn zilver.  

Uw zwijgen is goud. 

Verlos mij van de machten  

die mijn krachten ondermijnen. 

Louter mij en heb mij lief,  

zeven maal, 

zeven maal zeventig maal. 
 

Rob van Uden 

 

 


