
 
 
 

TER HERINNERING 
 

Zaterdag 20/5: 13u30: 

Huwelijk van Glenn Waum en Evelien Ooms 

 

Zaterdag 20/5: 20u30: 

Concert: muziek, zang en dans scoutsleden 

 

Zaterdag 27/5 19u00: Taizéviering  

In de Geest van Pinksteren  

zingen, bidden, stilte, samen zijn … 

 

Zondag 28/5 10u30: Pinksterviering 

De Heilige Geest komt   

onder begeleiding van het Rozenbergkoor. 

 

Maandag 29/5 11 u: Bedevaart Heimolen 

Herdenking aan de kapel  

van Onze Lieve vrouw van den Ijzer, 

op Heimolenhoek, 

met zang door het koor Gaudeamus. 

 

 

 

 

 
De hemel', zei hij, 'de hemel'. 

En iedereen keek omhoog. 

 

'Wat staan jullie 

daar toch te staren?' vroeg hij. 

'De hemel', zeiden ze, 'de hemel' ... 

En ze staarden zich een stijve nek, 

zuchtten diep en lang, 

zo groot en zo veraf leek hij. 

 

Kijk hier, zei hij, 

hier kan de hemel tussen. 

En hij hield zijn armen een mensbreedte uiteen. 

 

Geert De Kockere 

Lied  

Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
 

Welkom  

 

 

 

 

 Hemelvaart a- jaar  

18 mei 2023 

Geen einde  

maar een begin: 

Hij blijft bij ons. 



Bidden om nabijheid 

Leer ons Jezus 

dat bevrijding uit het kwaad mogelijk is. 

Zet ons op het spoor van uw liefde 

en leid ons weg uit ellende en onmacht. 

Heer ontferm U. 

 

Leer ons met U te ervaren 

dat breken en delen 

voedsel brengt waar honger heerst 

en waar liefde woont 

daar wordt geen honger geleden 

Christus ontferm U. 

 

Leer ons waar gerechtigheid heerst 

dat daar vrede voelbaar is 

en waar wij anderen zien zoals Jij 

wij naar hen kijken met ogen van liefde. 

Heer ontferm U. 

 

Lofprijzing  

Geloofd, gezegend zijt Gij, Heer, halleluja, 
wij brengen U de lof en eer, halleluja, 
Wij willen nederig en klein, halleluja, 
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja.  
 

Gebed   

God van hemel en aarde, 

omhoog starend naar de hemel weten we: 

het komt erop aan uw aarde  

bewoonbaar te maken voor al uw mensen. 

Geef ons de kracht  

om van Hem te blijven getuigen, 

wij zijn immers gedoopt ‘in water en Geest’. 

Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon, 

de Levende onder ons, nu en altijd. Amen. 

 

 

Lichtpuntje van de week    Hans Bouma 

Meer dan ooit 

niet aan ons lot 

maar aan zijn Geest laat Hij ons over. 

Geen afscheid... 

 

Wat Hij zei 

wat Hij deed 

wie Hij was 

zijn Geest herinnert ons er aan 

op de meest innigste wijze 

legt Hij het aan ons uit 

zaait Hij het in ons hart. 

 

Een afscheid dat nabijheid betekent. 

Meer dan ooit zal Hij er voor ons zijn 

Uw Zoon, de Levende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed   
God van hemel en aarde, 

doe ons steeds weer beseffen 

dat uw Rijk in onze handen ligt: 

dat wij elke dag zoveel kansen krijgen 

om wat goedheid, vreugde, vrede, liefde 

door te geven aan mekaar. 

Schenk ons nu weer Uw Geest  

om dit te kunnen realiseren 

en daarvan te getuigen 

vandaag, morgen en alle dagen. 

Amen. 

 

Lied ter ere van Maria, Moeder van Jezus 

Liefde gaf U duizend namen,  
groot en edel, schoon en zoet,  
maar geen één die ’t hart der Vlamen, 
even hoog verblijden doet, 
als de naam, O Moedermaagd, 
die Gij in ons landje draagt, 
schoner klinkt hij dan al d’anderd’ren : 
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren 
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren. 
 
Blijf in ’t Vlaamse hart tronen 
als de hoogste koningin, 
als de beste moeder wonen 
in elk vlaamse huisgezin. 
Sta ons bij in alle nood, 
nu en in het uur der dood, 
ons, uw kind’ren en ook d’and’ren, 
Liefste Lieve Vrouw van Vlaanderen, 
Liefste Lieve Vrouw van Vlaanderen. 
 

Mededelingen 

 

Zegen en zending 



Om dit te herdenken  

blijven wij het Brood breken voor elkaar, 

zoals zovelen reeds voor ons deden. 

 

Wij bidden voor de mensen  

die een bijzondere plaats innemen in ons hart, 

ook voor hen die van ons zijn heengegaan. 

Laat uw mensen nooit verloren gaan, 

bewaar hen in uw liefde, 

schrijf hun namen in de palm van uw hand. 

 

Zend uw Geest uit over uw Kerk, 

over onze Bisschop, onze Paus, 

over allen die zich tot de kerk  

voelen behoren. 

Geef ons hoop, God. 

Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 

Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen,  

zijt Gij onze Vader, 

nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader 

 

Vredewens  

Heer Jezus, wij vieren vandaag  

dat Gij zijt thuisgekomen zijt in de hemelse vrede. 

Wij zijn daarvan nog ver verwijderd. 

Groot is de verdeeldheid in onze Kerken,  

in ons land, in de wereld: 

arm tegenover rijk, 

machtigen tegenover machtelozen… 

Beziel onze mond, onze handen en onze voeten 

tot boodschappers van uw vrede op aarde. 

 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven wij elkaar een hartelijk teken  

van die vrede. 
 

Lied 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, 
dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen 
 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

Inleiding op de lezingen 
De dagen na zijn dood ervaren de leerlingen  

Jezus heel dichtbij. Tot vandaag.  

De tekst roept vooral op  

om niet naar de 'hemel' te blijven staren.  

In het evangelie geeft Jezus zijn leerlingen de opdracht 

om Hem over de hele wereld te laten kennen,  

zodat mensen leven naar wat Hij belangrijk vond 

Voor sterkte en kracht zal de Geest zorgen. 

 

Eerste lezing  Handelingen 1, 1-11 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Acclamatie 

 

Evangelie  Matteüs 28, 16-20 
Jezus ik denk aan jou 

Jezus ik spreek over jou 

Jezus ik hou van jou 

 

Acclamatie 

Gij leeft nu bij de Vader, Alleluia 
Gij zijt ook dicht bij ons; Alleluia 
 
Homilie 
 

Orgel  

 

Voorbeden 
God, met de opdracht voor ogen die U  

ons toevertrouwt, durven we hopen en bidden: 

 

Met onze opdracht voor ogen bidden we 

om helderheid van geest  

en om wijze, verstaanbare bemoedigende woorden. 

 

Met onze opdracht voor ogen bidden we 

om open ogen die zien wat goed en hoopvol is 

om voor anderen Gods kracht te worden. 

 

Met onze opdracht voor ogen bidden we 

om een luisterend oor en om de bereidheid 

om anderen even belangrijk te vinden als onszelf. 

Om engelen van mensen te zijn onderweg. 

 



Met onze opdracht voor ogen bidden we  

om kracht van leven 

voor hen die ons gebed vragen (…) 

voor hen die gestorven zijn (…) 

voor zoveel stille intenties. 
moment van stilte 

 

Zend uw Geest en wij worden herschapen ... 
 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de heilige Geest,  

en geboren uit de Maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

gekruisigd is, gestorven en begraven, 

die neergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgevaren is ten hemel,  

en zit aan de rechterhand van God,  

zijn 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 vergiffenis van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam 

het eeuwig leven. Amen. 

 

Offerande 
De misdienaars komen graag rond  

voor jouw bijdrage.  

Maar heb je geen (klein-)geld bij,  

dan kan je indien gewenst,  

storten via je bankapp.  

 

Gebed over de gaven 
Heer onze God, 

op deze feestdag brengen wij  

opnieuw brood en wijn op deze 

tafel van leven, 

een teken dat U werkzaam blijft. 

Geef dat wij met U verbonden blijven 

en verder doen wat U begonnen bent 

Gij die onze toekomst zijt. 

Dit vragen wij U door  

Jezus die altijd met ons is. 

Amen. 

 

 

 

 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Wij zijn onze dankbaarheid waardig. 

 

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,  

die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen,  

die opgestegen is ten hemel,  

voor hun ogen.  

Hij doet ons delen in de heerlijkheid  

die Hij van U, zijn Vader, heeft ontvangen.  

Vreugde om het paasfeest vervult ons,  

mensen die op aarde wonen;  

vreugde vervult de engelen in de hemel,  

de machten en krachten die U loven,  

die U dit lied toejuichen zonder einde: 

 
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! 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar wij mogen U wel ontmoeten 

waar mensen van elkaar houden, 

genade zijn voor elkaar  

en uw schepping eerbiedigen. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar Gij geeft Uzelf aan ons, 

in een medemens, in een geliefde, 

in een reisgezel, in een zieke,  

in Jezus, de Dienaar van de wereld. 

 

De avond voor zijn lijden en dood 

zat Hij met zijn vrienden aan tafel (…). 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


