
                                   Allerheiligen (1 november)
                               Op Allerheiligen vieren we feest voor alle heiligen. 
                            De heiligen zijn alle mensen die bij God in de hemel zijn. 
Een heilige wordt ook wel ‘Sint’ genoemd.

Kan jij wat heiligen opnoemen?
Hoeveel heiligen ken jij bij naam? Misschien heb jij wel een (doop) naam 
van een heilige? In de kerk kennen we veel heiligen bij naam, maar er zijn 
ook heel veel onbekende heiligen.  Er zijn veel heiligen in de hemel; 
zoveel dat niemand ze kan tellen. Ze komen van de hele wereld (uit alle 
rassen en stammen en volken en talen). Ze staan voor de troon van God. 
Ze dragen witte kleren. En ze hebben palmtakken in hun handen. 
(Openbaringen 7, 9-14) 

Voorbeeld en voorspraak
Jezus is ons grote voorbeeld. Maar we kunnen ook naar de heiligen kijken 
en ze als voorbeeld nemen. Wij kunnen proberen om ze een beetje na te 
doen. We mogen heiligen ook om hulp (voorspraak) vragen zodat wij zelf 
ook heilig worden. 

In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen
Er is plek genoeg in de hemel. Jezus heeft het zelf gezegd. Hij noemt de 
hemel het huis van zijn Vader. Hij zegt ook dat Hij er een plekje voor ons 
heeft gemaakt.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes (14, 1-6)
Jezus is samen met zijn leerlingen. Hij zegt: ”Je hoeft niet ongerust te zijn: 
Jullie geloven in God, zo kunnen jullie ook in Mij geloven. In het huis van 
mijn Vader is ruimte voor veel mensen. Als dit niet zo zou zijn, dan zou ik 
het jullie hebben gezegd. Want Ik ga weg om een plaats voor jullie klaar 
te maken. En als jullie plek klaar is, kom Ik terug om jullie op te nemen bij 
Mij. Dan zullen jullie ook zijn waar Ik ben. Jullie weten dat Ik weg ga en 
ook de weg erheen kennen jullie.” Dan zegt Thomas tegen Jezus: ”Heer, 
wij weten niet waar U naar toe gaat, hoe moeten wij dan de weg 
ernaartoe kennen?” Jezus antwoordt hem: “Ik ben de Weg, de Waarheid 
en het Leven; alleen door Mij kunnen mensen bij de Vader komen.”
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Gods Volk
Wij zijn op aarde en de heiligen in de hemel. Toch horen we
bij elkaar. We zijn samen 1 familie, 1 Kerk, 1 volk van God.

Iedereen kan heilig worden
Het belangrijkste doel in ons leven is om naar de hemel te gaan, 
naar God. We kunnen heilig worden als we proberen om het 
goede te doen, als we proberen te doen wat God van ons 
vraagt. Dit hoeven geen spectaculair grote dingen te zijn, alle 
kleine goede 
dingen helpen: 
God maakt die 
kleine dingen 
groot (denk maar 
aan het mosterd-
zaadje).

Het is heel eenvoudig om een heilige om hulp 
te vragen (om voorspraak te vragen). 

Stel je wilt hulp vragen aan Sint Franciscus. 
Je bidt dan dit korte gebed: “H. Franciscus 

bidt voor ons!” 
En als je veel hulp nodig hebt, kan je ook alle 
heiligen om hulp vragen, dan zegt je gewoon: 
“Alle heiligen van God bidt voor ons!” Dat mag 

je zeker bidden op 1 november, dat is het 
feest van alle heiligen.

Via deze link vind je 
knutselwerkjes 

en kleurplaten van 
verschillende heiligen

rkkids.nl/heiligen


