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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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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  AL HEEFT HIJ ONS VERLATEN  
 

 
 
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. 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Pasen ligt alweer veertig dagen achter ons.  

De tijd vliegt.  
Is de boodschap van Pasen ook vervlogen?  
Vandaag, op de feestdag van de Hemelvaart van onze Heer,  
wordt ons echter opnieuw duidelijk gemaakt  
wat wij toen vierden.  
De opgestane Jezus neemt nu voorlopig afscheid  
van zijn leerlingen.  
Ze worden evenwel niet aan hun lot overgelaten,  
want de komst van Gods Geest wordt aangekondigd.  
Ook aan ons. 
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Schuldbelijdenis 
 

P. Ondanks al onze beperkingen 
worden ook wij vandaag geroepen  
om als leerlingen van Jezus  
begeesterd te getuigen van ons geloof,  
in woord en daad.  
Daarom durven wij vol vertrouwen  
vergeving te vragen aan onze barmhartige God  
voor al onze fouten. 

 
-korte stilte- 

 
P. Heer, die door de Vader ten leven zijt gewekt  

en verheven aan zijn rechterhand om ons kwijtschelding  
van zonden te schenken,  
ontferm U over ons. 

 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, van wie de profeten getuigen,  

dat ieder die in U gelooft door uw Naam  
vergiffenis van zonden verkrijgt,  
ontferm U over ons. 

 
A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, die ons uit het dodenrijk hebt verlost  

en ons terzijde staat met uw hulp, 
ontferm U over ons. 

. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

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

 
 
 
Eer aan God 
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Eer aan God in den hoge, 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. 
 
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 
 

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.  
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Hij de met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige 
Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen.  

Hij wordt opgenomen bij zijn Vader.  
Betekent dat nu dat de leerlingen aan hun lot worden 
overgelaten?  
Of worden zij juist door de aangekondigde komst van Gods 
Geest uitgedaagd om door te gaan  
met te doen wat Jezus hen heeft voorgedaan? 
 

 Eerste lezing 
Uit de Handelingen der Apostelen, 1,1-11 
 

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 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, 
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stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die 
zeiden: 'Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te 
kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, 
zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel 
hebt zien gaan.' 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm  Psalm 47 
 
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. 

 

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 
Brief aan de Hebreeën 9, 24-28; 10,19-23 
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Broeders en zusters, Christus is niet het heiligdom 
binnengegaan dat - door mensenhanden gemaakt - slechts 
een symbool is van het waarachtige heiligdom; Hij is de hemel 
zelf binnengegaan om er nu voor onze zaak bij God present te 
zijn. Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren, 
terwijl de hogepriester, jaar in jaar uit het allerheiligste 
binnengaat, met bloed dat niet het zijne is. Anders had 
Christus meerdere malen moeten lijden, vanaf het begin van 
de wereld; maar in feite is Hij slechts éénmaal verschenen, op 
het hoogtepunt van de geschiedenis om door zijn offer de 
zonden te delgen. Het is het lot van de mens éénmaal te 
sterven en daarna komt het oordeel; zo is ook Christus 
éénmaal geofferd omdat Hij de zonden van allen op zich had 
genomen; als Hij een tweede maal verschijnt zal het zijn los 
van de zonde, om heil te brengen aan allen die naar Hem 
uitzien. 
Door het bloed van Jezus, broeders en zusters, hebben wij 
vrije toegang gekregen tot het heiligdom. In zijn eigen lichaam 
heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg gebaand, dwars 
door het voorhangsel heen. We hebben nu 'die grote priester 
die over het huis van God is aangesteld'. Laten we dan 
dichterbij komen, maar met een oprecht hart en in de volle 
overtuiging van ons geloof, ons hart rein gesprenkeld van alle 
schuldbesef, ons lichaam gewassen met zuiver water. Laten 
we onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, 
want Hij die de beloften deed is betrouwbaar. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 

 
Alleluja 
 
L. Alleluja.  

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de 
Heer; Ik ben met u alle dagen tot de voleinding der wereld.  

A. Alleluja. 
 
Evangelielezing 
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Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas 24,46-53 
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zó spreken de Schriften 
over het lijden en het sterven van de Messias en over zijn 
verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging 
onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der 
zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van 
dit alles getuigen. Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader 
beloofd is; blijft dus in de stad totdat gij uit den hoge met 
kracht zult zijn toegerust.' Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij 
Betanië, Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En 
terwijl Hij hen zegende verwijderde Hij zich van hen en Hij 
werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden Hem en keerden 
met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich 
voortdurend op in de tempel en zij verheerlijkten God. 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P. Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  
 
A. Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 
P. En in één Heer, Jezus Christus,  

eniggeboren Zoon van God,  
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 

 
A. God uit God, Licht uit Licht,  

ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen,  
één in wezen met de Vader,  
en dóór wie alles geschapen is. 
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P. Hij is voor ons, mensen,  

en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
 
A. Hij heeft het vlees aangenomen  

door de heilige Geest uit de maagd Maria,  
en is mens geworden. 

 
P. Hij werd voor ons gekruisigd.  

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
 
A. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel:  
zit aan de rechterhand van de Vader. 

 
P. Hij zal wederkomen in heerlijkheid  

om te oordelen levenden en doden.  
En aan zijn rijk komt geen einde. 

 
A. Ik geloof in de heilige Geest,  

die Heer is en het leven geeft;  
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

 
P. die met de Vader en de Zoon  

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 

 
A. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
 
P. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
 
A. Ik verwacht de opstanding van de doden  

en het leven van het komend rijk.  
Amen. 

 
 
Voorbede 
 



 

10 

P. God gelooft in ons. Hij zal ons sterken met zijn Geest. 
Daarom bidden wij tot die God: 

 
L. Goede God,  

Wij bidden U voor al die mensen 
- zijn wij het zelf? - 
die er niet toe komen hun idealen uit te voeren,  
omdat ze gebrek hebben aan moed en durf:  
dat zij - dat wij - toch door uw Geest de moed ontvangen  
om te werken aan de komst van uw koninkrijk op aarde;  
laat ons bidden ... 

 
A. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. 
 
L. Wij bidden U om herstel van de slechte verhoudingen  

tussen volkeren en groepen  
vanwege de armoe aan begrip en onderling respect.  
Wij bidden U om moed en durf om oorlog  
in het groot en het klein te overwinnen  
door onze inzet voor vrijheid, gerechtigheid en vrede; 
laat ons bidden ... 

 
A. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. 
 
L. Bidden wij ook voor mensen, jong en oud,  

die hun zelf respect hebben verloren  
door gebrek aan werk, door gebrek aan acceptatie ...  
Keer onze wereld om, die mensen teveel beziet  
als economische producten 
en niet als gezegende kinderen van U, 
die mogen leven in recht en vrede; 
laat ons bidden ... 
 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
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P. God, Vader in de hemel,  
begeester ons en schenk ons kracht  
om het werk van Jezus voort te zetten.  
Dat vragen wij U door Jezus,  
opgenomen in uw heerlijkheid,  
onze Heer en broeder  
en in uw heilige, vurige Geest.  
Amen. 

 
Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  EET EN DRINKT VAN BROOD EN WIJN 
 

 
 
2. Deelt het leven met elkaar tot mijn gedachtenis  

en schenkt elkaar voor alle haat alleen vergiffenis. 
 

3. Leeft in lief de met elkaar tot mijn gedachtenis  
en maak zo in uw daden waar dat leven geven is. 
 

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. 
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Gebed over de gaven 
 

Heer, op deze dag leggen wij onze offergaven voor U neer  
om de hemelvaart van uw Zoon te gedenken.  
Wij bidden U:  
dat wij door deze uitwisseling van gaven  
eens met Hem mogen verrijzen tot het hemelse leven.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Eucharistisch gebed (3b) 
 

 Allen gaan staan 
 

P. De Heer zal bij u zijn. 
 

A. De Heer zal u bewaren. 
 

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,  
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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,  
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 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:  
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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. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

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,  
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;  
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  
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opdat wij met U worden verzoend. 
 

Maak uw volk, onderweg hier op aarde,  
sterk in liefde en geloof:  
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,  
Johannes onze bisschop  
en 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. 
 
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. Amen. 

 
P. Laten wij bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 

A. Onze Vader die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,  
geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
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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 vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
  
P. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u, let niet op onze zonden, 
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 Heren zij altijd met u. 
 

A. En met uw geest. 
 

P. Wenst elkaar de vrede. 
 
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. 
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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 slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
Ter overweging 
 

De opgestane Jezus zegt: 
"Houd mij niet vast. 

Ik BEN jouw houvast. 
Laat Mij los. 

Je BENT verlost. 
Laat Mij vrij. 

Ik HEB jullie bevrijd. 
Je bent niet verweesd. 
Je HEBT Gods Geest. 

Wereldwijd." 
 

Leer van Pasen: 
Bevrijde mens, sta op. 
Leer van Hemelvaart: 
Uit het oog, IN het hart 

wereldwijd. 
Leer van Pinksteren: 

Leef begeesterd. 
 

Laat nu maar los, 
God houdt jou vast. 

 
Marieke Smit 

 
 
 
Gebed na de communie 
 

God, wij hebben het feest gevierd van onze Heer  
die in uw heerlijkheid is opgenomen.  
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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. Amen. 
 

SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Op deze dag tussen Pasen en Pinksteren hoorden wij  

hoe Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen.  
Maar zij worden niet aan hun lot overgelaten,  
want Jezus kondigt de komst van Gods Geest aan,  
die hen zal bevrijden van onmacht, angst en moedeloosheid.  
Dan zullen zij het bevrijdend werk van Jezus kunnen 
voortzetten.  
Als wij ook Jezus' leerlingen willen zijn,  
laten wij dan vol goede moed en vol verwachting  
op weg gaan naar het Pinksterfeest, 
het feest van Gods bevrijdende Geest in ons midden! 

 
P. De Heer zal bij u zijn. 
 

A. De Heer zal u bewaren. 
 

P. Zegene U de almachtige God,   
Vader, + Zoon en heilige Geest.  

 

A. Amen. 
 

P. Gaat in vrede heen. 
 

A. God zij dank gebracht. 
Slotlied  GOD GROET U, ZUIV’RE BLOEME 
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De week van zaterdag 21 mei t/m vrijdag 27 mei 2022 
 
VIERINGEN: 
 
Zondag       10.00 uur 1e heilige communieviering  (Ps. Ans Dekker, 
    Pater Diego Pildain) 
 
Donderdag 10.00 uur Hemelvaartsdag Euch.viering (Ps. Rob Verhaegh) 
Vrijdag        09.00 uur Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag       10.00 uur Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)    
 
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag 10.00 uur: Om zegen over onze parochie;  
  Voor de levenden en overleden familie van den Brink; 
  Voor Piet Wijnker en Corry Wijnker – Kroft;  

  Voor familie en vrienden; Voor een jarige;  
  Voor Ton Neelissen;  
  Voor Anneke Bracco Gartner – Korsen;  

  Voor Riek Gielen;   
 
Hemelvaartsdag 
Donderdag: 10.00 uur: Om zegen over onze parochie; 
   Voor Johannes van Erp; 
  Voor Hendrikus Vijn; 
 
Vrijdag       09.00 uur: Voor Harrie Jacobus Draijer 
 
Voor onze dopelingen: Janna Pauline Larissa Henfling 
                                        Tess Schaap 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN: Juul van der Veldt; 
                              Riet Kinket – van der Wijden; 
 
AGENDA: 
 

  



 

 
 
 

 
geldig van 6 mei t/m 6 juni 2022 

 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 


