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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied: CHRISTUS DIE VERREZEN IS 

 
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen; 
’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.  
Broeders, vrij en opgericht, Alleluia, heft uw ogen,  
Alleluia naar den hoge, heft uw oven naar het licht.  
 
Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen. 
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. 
Broeders, vrij en opgericht, Alleluia, heft uw ogen,  
Alleluia naar den hoge, heft uw oven naar het licht. 
 
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;  
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.  
Broeders, vrij en opgericht, Alleluia, heft uw ogen,  
Alleluia naar den hoge, heft uw oven naar het licht. 
 

Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. Veertig dagen geleden was het Pasen.  

Over tien dagen is het Pinksteren. De tijd vliegt.  
De boodschap van Pasen zijn we misschien al wat vergeten. 
Vandaag echter op het tussenfeest van de Hemelvaart van 
onze Heer wordt ons opnieuw duidelijk wat wij toen vierden.  
Jezus, opgestaan uit de dood, neemt nu voorlopig afscheid 
van zijn leerlingen.  
Ze worden echter niet aan hun lot overgelaten.  
Ze zullen geborgen blijven in zijn liefde.  
Hij stijgt ten hemel, maar daalt tegelijk af  
naar zijn leerlingen omwille van de aarde.  
En Pinksteren, de komst van Gods Geest, wordt 
aangekondigd.  
Ook aan ons?  
Zullen ook wij geborgen blijven in zijn liefde en de Geest 
krijgen? 
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Schuldbelijdenis 
 
P. Ondanks al onze fouten en ons falen van elke dag opnieuw 

worden ook wij geroepen om als leerlingen van Jezus  
in woord en daad te getuigen van ons geloof  
Daarom durven wij met vertrouwen om vergeving te vragen 
aan onze barmhartige God om door Hem bevrijd te worden tot 
een geestdriftig, nieuw leven. 

 
Een korte stilte 
 

A. 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 tot de Heer, onze God. 

 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, ontferm U over ons. 
A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
Eer aan God 
 

Eer aan God in den hoge, 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. 
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Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij 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 wegneemt de zonden der wereld, 
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. 

 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 

 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 
 

Gebed 
 
P. Almachtige God, 

dit is de dag waarop Gij ons voor ogen houdt  
dat uw Zoon in heerlijkheid naar U is toegegaan.  
Zijn verheffing is onze hoop.  
Nu reikt de aarde tot de hemel.  
Geef dat wij trouw zijn aan zijn opdracht,  
dat wij zijn liefde en verlossing  
bereikbaar maken voor elkaar.   
Hij die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige 
Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
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DIENST VAN HET WOORD 

 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. Wij horen vandaag hoe Jezus afscheid neemt van zijn 

leerlingen, de wereld ontstijgt. Hij wordt opgenomen in de 
glorie van God, zijn Vader. Worden zij nu aan hun lot 
overgelaten? Of worden zij door de aankondiging van de 
neerdaling van Gods Geest bevrijd van angsten en bemoedigd 
om het door Jezus' begonnen werk voort te zetten? Wij ook? 

 
Eerste lezing 
Uit de handelingen van de apostelen 1, 1-11  
 
L. Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven  

over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft  
tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen  
die Hij door de heilige Geest had uitgekozen,  
en waarop Hij ten hemel werd opgenomen.  
Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen 
dat Hij in leven was.  
Hij verscheen hun gedurende veertig dagen,  
en sprak met hen over het rijk Gods. 
Terwijl Hij met hen at, 
beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten,  
maar de belofte van de Vader af te wachten  
die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: 
Johannes doopte met water, 
maar gij zult over enkele dagen 
gedoopt worden met de heilige Geest'.  
Terwijl zij eens bijeengekomen waren, 
stelden zij Hem de vraag:  
'Heer, gaat Gij in deze tijd  
voor Israël het koninkrijk herstellen?' 
Maar Hij gaf hun ten antwoord:  
'Het komt u niet toe dag en uur te kennen  
die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. 
Maar gij zult kracht ontvangen 
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van de heilige Geest die over u komt,  
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,  
in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde'. 
Na deze woorden 
werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven 
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.  
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, 
stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen  
die zeiden: 
'Mannen van Galilea, 
wat staat ge daar naar de hemel te kijken?  
Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel,  
zal op de zelfde wijze wederkeren 
als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan'. 
 

 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm  Psalm 47, 2-3.6-7.8-9  

 
L. God stijgt ten troon onder luid gejuich, 

de Heer met geschal van bazuinen. 
 
L. Alle volkeren, klapt in de handen,  

jubelt voor God met blij geroep.  
Want groot is de Heer en alom geducht,  
een machtig vorst over heel de aarde. 
 

A. God stijgt ten troon onder luid gejuich, 

de Heer met geschal van bazuinen. 

 
L. God stijgt ten troon onder luid gejuich,  

de Heer met geschal van bazuinen.  
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, 
Voor onze koning een loflied! 
 

A. God stijgt ten troon onder luid gejuich, 

de Heer met geschal van bazuinen. 
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L. Koning is God over heel de aarde, 
zingt dus een psalm voor Hem.  
Koning is God over alle naties,  
zetelend op zijn heilige troon. 
 

A. God stijgt ten troon onder luid gejuich, 

de Heer met geschal van bazuinen. 

 
Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs  
1, 17-23   
 
L. Broeders en zusters,  

ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus,  
de Vader der heerlijkheid,  
u de Geest te geven van wijsheid en openbaring  
om Hem waarachtig te kennen. 
Moge Hij uw innerlijk oog verlichten 
om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,  
hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel  
te midden der heiligen 
en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven.  
De zelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, 
toen Hij Hem opwekte uit de dood 
en zette aan zijn rechterhand in de hemelen,  
hoog boven alle heerschappijen, 
machten, krachten en hoogheden  
en boven elke naam die genoemd wordt, 
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd. 
Alles heeft God onder zijn voeten gelegd,  
en Hemzelf, verheven boven alles,  
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk  
die zijn lichaam is,  
de volheid van Hem, die het al in alles vervult. 

 

 Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
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L. Alleluja.  
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen,  
zegt de Heer;  
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. 

 
A. Alleluja. 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus 16, 15-20 
 

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen,  
sprak Hij tot hen:  
'Gaat uit over de hele wereld  
en verkondigt het evangelie van heel de schepping.  
Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden,  
maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.  
En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen:  
in mijn naam zullen ze duivels uitdrijven,  
nieuwe talen spreken,  
slangen opnemen; 
zelfs als ze dodelijk vergif drinken,  
zal het hun geen kwaad doen;  
en als ze aan zieken de handen opleggen  
zullen dezen genezen zijn'. 
Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, 
werd Hij ten hemel opgenomen 
en Hij zit aan de rechterhand van God.  
Maar zij trokken uit om overal te prediken, 
en de Heer werkte met hen mee  
en schonk kracht aan hun woord  
door de tekenen die het vergezelden. 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
Overweging 
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Geloofsbelijdenis 
 
P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. Schepper van hemel en aarde. 
 En in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria, 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
 die nedergedaald is ter helle, 
 de derde dag verrezen uit de doden, 
 die opgestegen is ten hemel, 
 zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. 
 Vandaar zal hij komen oordelen 

de levenden en de doden. 
 Ik geloof in de heilige Geest; 
 de heilige katholieke kerk, 
 de gemeenschap van de heiligen; 
 de vergeving van de zonden; 
 de verrijzenis van het lichaam; 
 en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede 

 

P.  Bidden wij tot onze God, onze Vader, 
die Christus verheven heeft aan zijn rechterhand 
om onze voorspreker te zijn. 

 

L. Nabije God, wij bidden U voor hen 
die zijn gestorven aan het coronavirus, 
die er ziek door zijn geworden, 
voor allen die hen met liefde  verzorgen,  
voor wie het zwaar hebben in deze bizarre  tijd:  
die hun bedrijf zien instorten, 
die hun werk verliezen: 
verlicht hun leven,  
zo bidden wij U... 
 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. Voor de Kerk van God op aarde: 
dat zij van de boodschap van de verlossing  
blijft getuigen voor alle volkeren  
en dat de heilige Geest vele harten mag raken  
en tot geloof mag brengen. 
 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. God, Vader in de hemel, 

wij bidden U om herstel van de slechte verhoudingen  
tussen volkeren en groepen.  
Wij bidden U om de moed  
om oorlog in het groot en het klein te overwinnen;  
zo bidden wij U... 
 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. God, Vader in hemel, 

wij bidden U  
om goede, liefdevolle relaties tussen partners,  
tussen ouders en kinderen,  
in families, in onze parochie.  
Geef ons de durf om te getuigen,  
om de juiste woorden te spreken,  
het juiste te doen op het juiste moment;  
zo bidden wij U ... 
 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Almachtige, eeuwige God,  

wij bidden U,  
dat wij vol vertrouwen in Christus' wederkomst  
dienstbaar mogen zijn aan het heil van alle mensen  
en daarbij steeds geholpen mogen worden door uw genade. 
Door Christus onze Heer. 
 

A.  Amen.  
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DIENST VAN DE TAFEL 
 

Tafellied: NUNC DIMITTIS (Geoffrey Burgon) 

 
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, 
according to thy word:  
For mine eyes have seen thy salvation,  
Which thou hast prepared before the face of all people: 
To be a light to lighten the Gentiles, 
and to be the glory of thy people Israel. 
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost: 
As it was in the beginning is now and ever shall be; 
world without end. Amen. 

 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer 
 aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
 
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 
 tot lof en eer van zijn Naam, 
 tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 
 
P. Heer, mogen de gaven van brood en wijn 

die wij U aanbieden en die Gij heiligt  
een teken zijn van onze verbondenheid  
met u en alle mensen.  
Door Christus, onze Heer. Amen. 

 
Eucharistisch gebed (III-b) 
 
P. De Heer zij met u.  
 
A. En met uw geest.  
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P. Verheft uw hart.  
 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
 
P. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P. Heilige Vader, machtige eeuwige God,  

om recht te doen aan uw heerlijkheid,  
om heil en genezing te vinden  
zullen wij U danken, altijd en overal.  
Want de Heer Jezus, de Koning der glorie,  
de overwinnaar van zonde en dood,  
is tot verwondering van de engelen  
op deze dag naar het hoogste der hemelen opgestegen,  
waar Hij zetelt als Middelaar tussen God en de mensen,  
als Rechter der wereld en Heer van alle machten.  
Hij is niet van onze zijde geweken,  
zwakke mensen heeft Hij hoop gegeven:  
Hij is ons hoofd, wij vormen zijn lichaam.  
Waarheen Hij ons is voorgegaan, zullen wij eenmaal volgen.  
Vreugde om het paasfeest vervult ons,  
mensen die op aarde wonen,  
vreugde vervult de engelen in de hemel,  
de machten en de krachten die U loven,  
die U dit lied toejuichen zonder einde:  

 
A. Heilig, heilig, heilig de Heer,  

de God der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 

 
P. Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige;  

heel uw schepping moet U wel prijzen,  
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,  
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maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige 
Geest.  
Altijd blijft Gij bezig,  
U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen;  
want van oost tot west moet door een zuivere offergave  
hulde worden gebracht aan uw Naam.  
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht  
om ze aan U toe te wijden.  
In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest,  
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus,  
uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen 
vieren. 

 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd,  
nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed  
om uw naam te verheerlijken.  
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.  
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker  
en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken.  
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:  
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,  
dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten  
tot vergeving van de zonden.  
Blijft dit doen om mij te gedenken.  
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  

 
A. Redder van de wereld, bevrijd ons,  

Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.  
 
P. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven  

van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis  
en zijn verheffing aan uw rechterhand;  
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst,  
en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan,  
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zo levend en heilig.  
 
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw 
kerk, en wil er uw Zoon in herkennen,  
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt.  
Geef dat wij mogen worden verkwikt  
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.  
Vervul ons van zijn heilige Geest,  
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en 
één geest.  
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U:  
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt,  
samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God;  
met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
samen met uw apostelen en martelaren,  
en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons 
bidden.  
 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 
gegeven opdat wij met U worden verzoend.  
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en 
geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze paus,  
en Johannes, onze bisschop,  
met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige 
volk dat Gij U hebt verworven.  
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen  
van deze gemeenschap die hier bij U is,  
en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God,  
breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.  
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U 
lief waren en die van hier zijn heengegaan,  
genadig binnen in uw Rijk.  
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn,  
om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw 
heerlijkheid, door Christus onze Heer.  
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de 
heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.  

 
A  Amen. 
 
A. Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw naam warde geheiligd,  
uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade. 

 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  
altijd vrij mogen zijn van zonde,  
en beveiligd tegen alle angst en onrust,  
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,  
de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

 
A. Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 
Vredewens 
 
L. Ook wij worden door Jezus opgeroepen 

om als zijn leerlingen ons om te keren van alle heilloze wegen  
en vervolgens te getuigen van zijn opstanding tot nieuw leven. 
Daarom bidden wij: 

 
A. Heer Jezus Christus, maak ons tot uw volgelingen, vuur ons 

aan door uw Geest, de Geest van uw Vader 
om in vrede en gerechtigheid met elkaar te kunnen leven. 

 
P. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

'Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u', let niet op onze zonden, 
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maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede 
in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid. 

 
A. Amen. 
 
P. De vrede des Hem zij altijd met u. 
 
A. En met uw geest. 
 
P.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Lam Gods 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 

 
Uitnodiging tot de communie 
 

P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  
 

A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spreek en ik zal gezond worden. 
 

Communielied: PANIS ANGELICUS – (César Franck) 
 

Panis angelicus, fit panis hominum 
Dat panis coelicus figuris terminum. 
O res mirabilis manducat Dominum, 
Pauper, pauper, servus, et humilis, 
Pauper, pauper, servus, et humilis. 

(2x) 
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Ter overweging: 
 
Jezus zegt: 'Gaat uit over de hele wereld en verkondig het 
evangelie aan heel de schepping'. Deze opdracht die Jezus 
toevertrouwt aan een kleine groep eenvoudige mannen, 
zonder grote intellectuele capaciteiten, lijkt werkelijk te 
gewaagd! En toch, dit kleine gezelschap, van geen belang 
tegenover de grootmachten van de wereld, wordt gezonden 
om Jezus' boodschap van liefde en barmhartigheid naar de 
vier hoeken van de wereld uit te dragen. Maar dit goddelijk 
plan kan niet gerealiseerd worden dan door de kracht die God 
zelf aan de apostelen geeft. (. .. )  
De zending die Jezus aan de apostelen toevertrouwt, wordt 
doorheen de eeuwen voortgezet en gaat ook vandaag nog 
verder: daarvoor is ieders medewerking nodig. Iedereen is 
namelijk door het doopsel dat hij ontvangen heeft, bekwaam 
gemaakt om het evangelie te verkondigen. 
 
 
Paus Franciscus, Angelustoespraak op Hemelvaartsdag 2018 

 
 
 
Gebed na de communie 
 

God, wij hebben het feest gevierd van onze Heer  
die in uw heerlijkheid is opgenomen.  
Hij heeft in deze wereld een weg gebaand naar U.  
Geef dat wij Hem volgen  
en eenmaal U aanschouwen  
van aangezicht tot aangezicht  
Door Christus, onze Heer. 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
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Zegen en zending 
 
P. U zegene de almachtige God 

wiens enige Zoon op deze dag de hemel is binnengegaan  
en die u in staat heeft gesteld  
Hem te volgen tot waar Hij is. 
 

A. Amen. 
 
P. Hij geve u dat Christus bij zijn komst voor het oordeel 

aan u verschijnt, voor altijd verzoend,  
zoals Hij na zijn verrijzenis  
aan zijn apostelen is verschenen. 
 

A  Amen.  
 
P. Moge u die door uw geloof weet 

dat Hij zit aan de rechterhand van de Vader,  
ook met vreugde ervaren,  
dat Hij volgens zijn belofte met u blijft  
tot aan het einde van de tijden. 

  
A  Amen.  
 
P. Zegene u de almachtige God, Vader,  
 Zoon en heilige Geest. 
 
A  Amen.  
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede.  
 
A  Wij danken God.  
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Slotlied: AL HEEFT HIJ ONS VERLATEN 
 
1. Al heeft hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in hem bezaten, is altijd om ons heen, 
Als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind, 
Teveel om op te noemen zijn wij door hem bemind. 

 
2. Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, 

Dat Hij terug zal komen  zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, tot wij zijn majesteit 
Van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed van de Pinksternoveen 
 
Kom, heilige Geest,  
vervul de harten van uw gelovigen 
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
 
Zend uw Geest uit, 
en alles zal worden herschapen; 
 
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 
 
Laat ons bidden. 
God, Gij hebt de harten van de gelovigen 
Door de verlichting van den Heiligen Geest onderwezen; 
Geef, dat wij door die Heiligen Geest 
De ware wijsheid mogen bezitten  
En ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. 
Door Christus onzen Heer. 
Amen. 
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De week van zaterdag 8 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 
 
BIJZONDER: 
 
Zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering (Ps. Ans Dekker)    
 
Hemelvaartsdag 
Donderdag  10.00 uur: Eucharistieviering. (Pater Tristan Perez)      
 
Zondag     10.00 uur: Eucharistieviering. (Pater Tristan Perez)    
 
   
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag10.00 uur:  Om zegen over onze parochie;  
 Voor Wil Berkelmans – van der Ven;  
 Voor Theodora Koopmanschap;  
 Voor familie en vrienden; 
 Voor Rita van Bruggen Thoolen;  
 Voor Piet Kooiman; 
 Voor Hen van Bruggen; 
 Voor Ria Kuhlmann – Schelvis; 
 Ter gelegenheid van een speciale verjaardag; 
 Voor de overledene familie Teeuwen; 
 Voor de overledenen familie Vrolijk 
 
Hemelvaartsdag  donderdag 10.00 uur:  
         Uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk 
 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN:  Annette Vorderhake – Sikkenk; 
                              Peter Versteeg 
 
AGENDA: 
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geldig van 11 april tot en met 16 mei 2021 

 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 


