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Donderdag, 21 mei 2020 

Beste parochianen, 

Op het feest van Hemelvaart vieren we dat Jezus Christus ten hemel opstijgt en plaats neemt 

aan de rechterhand van de Vader. Jezus geeft ons een missionaire opdracht: Maak leerlingen en 

doop hen. We mogen hopen en bidden dat we als parochianen deze opdracht op ons kunnen 

nemen. Middels deze brief kunnen we de lezingen, gebeden en overwegingen met elkaar delen.  

De overweging bij het Evangelie is van pastor Joost de Bont. 

 

Eerste Lezing uit de Handelingen der Apostelen 

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 omhoog geheven 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 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. Wij danken God 

Gebed om ontferming 
 

Gij die ten hemel zijt opgestegen 

om ons te doen delen in uw heerlijkheid:  

Heer, ontferm U over ons.  
 

Gij die ons de kracht van de Heilige Geest belooft 

om uw getuigen te zijn tot het einde der aarde: 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Gij die met ons zijt 

tot aan de voleinding der wereld: 

Heer, ontferm U over ons. 

Almachtige God, 
Laat ons juichen en blij zijn, 

vol dankbaarheid, 
omdat de hemelvaart 

van Christus, uw Zoon, 
ook onze verheffing is. 

Amen 
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Een film over Hemelvaart 

Hemelvaart heeft een belangrijke plaats tussen de andere Hoogfeesten. Wat betekent dit feest 

eigenlijk? Wat zijn de wortels van dit feest? Voor deze film hebben we niet enkel in onze eigen 

kerken gefilmd, maar hebben we ook een uitstapje naar de Martinuskerk in Princenhage ge-

maakt. Klik op link en bekijk de film van Hemelvaart.  

 

 

Evangelie volgens Matteus 

In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen 

had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus 

trad nader en sprak tot hen: „Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en 

maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de 

heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle 

dagen tot aan de voleinding der wereld." 

Woord van de Heer. Lof zij U, Christus 

 

Overweging 

Als God niet meer zichtbaar is… 

Dat is een belangrijke vraag die ons op het feest van Hemelvaart wordt gesteld. Als God niet 

meer zichtbaar is… Was Hij dan vroeger wel zichtbaar? Eigenlijk ook niet, want God kun je niet 

afbeelden. Eén van de tien geboden zegt dat je van God geen afbeelding mag maken. 

God heeft zich wel laten zien in Jezus Christus, zegt de geloofstraditie, maar Jezus is ook naar 

de hemel gegaan. Hij heeft meer dan tweeduizend jaar geleden 33 jaar hier op aarde geleefd. 

Er zijn in het verleden tijden geweest dat God veel meer zichtbaar was in onze samenleving dan 

vandaag. Zeker in het Brabantse land was Hij overal aanwezig in kerken en kapellen, was Hij 

aanwezig in zoveel uitingen van geloof. Je kon overal verwijzingen tegenkomen naar God in 

kruisen aan de muren van kamers en langs de wegen. In boeken en tijdschriften werd Hij be-

schreven. Mensen maakten gebaren van Zijn aanwezigheid. De tijd is veranderd. 

Als God niet meer zichtbaar is… wat gebeurt er dan? 

De cabaretier Herman Finkers zei: “Als het geloof verdwijnt, gaan mensen in van alles geloven.” 

Het wordt voor mensen eigenlijk steeds moeilijker om hoofdzaken van bijzaken te onderschei-

den. Echt geloven is nadenken over wat het belangrijkste is in het leven. Geloof betekent dat je 

Gebed bij psalm 47 

Eens op een dag, God, verzamelen wij ons  

rijen dik langs de wegen  

dan zullen we klappen, juichen 

en onze lofzang voor U zingen 

 

Dan zullen we weten dat de Liefde 

groot is, groter dan ons bestaan 

dan zult U opgaan, de troon bestijgen 

en zult U ieder van ons zien zoals we zijn

 

En als de Liefde ons haar grondwet geeft 

klinkt een orkest met machtig koperwerk 

en het getokkel van een lier

en als een zachte kracht

zal de Liefde onze harten veroveren

 

En dan, laten wij onze huizen achter 

zoals Abraham ooit zijn huis verliet

dan zoeken wij uw prachtige naam 

en drommen samen in de straten 

dan klappen we , juichen en zingen 

het hooglied van de Liefde 

 

Rob van Uden 

https://youtu.be/V5M-LK7pD_k
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prioriteiten stelt: hoop die verder kijkt dan wat plotseling aan je opdringt onderweg, liefde die 

bergen kan verzetten. 

Als God minder zichtbaar is geworden in onze samenleving, wat staat ons dan te doen? In het 

Evangelie staat: “Ga op weg.” Vertel je diepste en rijkste ervaringen aan andere mensen. Luister 

naar hen. Ga in gesprek, maar weet: “Ik ben met je.” Zo is God: met de mensen. God is kracht, 

God is dynamiek, God is creativiteit, God is hoop, God is liefde.  

We kunnen nog veel meer mooie eigenschappen noemen, belangrijke waarden in het leven, die 

we in verband brengen met God. Waarden waaraan we willen vasthouden, wat er ook gebeurt. 

Waarden die we willen verdedigen, koste wat kost. Mensen voelen dat bij elkaar. Mensen ervaren 

waar iemand echt achter staat. Zo is God met ons, alle dagen tot aan de voleinding van de 

wereld. 

Joost de Bont 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Eucharistie 

Het feest van Hemelvaart kan onze beleving van de eucharistieviering verdiepen.  

In de eerste eeuwen werd de eucharistie met Pasen in verband gebracht, maar ook met Hemel-

vaart. Vanuit die visie raken in de eucharistische maaltijd hemel en aarde elkaar aan.  

Rond het jaar 400 schrijft de heilige Hieronymus: "De dag des Heren is de dag van de verrijzenis, 

het is de dag van de christenen, onze dag. Het wordt Dag des Heren genoemd omdat onze Heer 

op die dag als overwinnaar is opgevaren naar de Vader."  

Voor Hieronymus is elke zondag verbonden met Pasen. De dag van de verrijzenis betekent echter 

tegelijk de dag van de hemelvaart van de Heer. De verheerlijkte Heer komt bij ons in de eucha-

ristische gaven. Tegelijk wordt onze menselijkheid verbonden met de verheerlijkte Christus.  

In het gebed na de communie horen we deze verbondenheid nog enigszins terug: 

 

 
Een missionaire kerk 

 

Gaat dus 
en maakt alle volkeren 

tot mijn leerlingen, 
Ik ben met u 

alle dagen 
tot aan de voleinding der wereld. 

 

Alleluia. 

De zending uit het evangelie van Mattheus staat op de preekstoel in Dongen. 
‘Gaat dus en onderwijst alle volkeren.’ In de parochie-vernieuwing proberen 

we deze zending opnieuw op ons te nemen. 
 

 

Almachtige eeuwige God, 

Gij laat ons hier op aarde al omgaan met het goddelijke. 
 

Wij bidden U: 
laat het verlangen van ons hart uitgaan naar de hemel, 

waar onze mensheid reeds met U verenigd is. 

Door Christus onze Heer... 
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Go like Elijah 

De zangeres Chi Coltrane reed met haar moeder in de auto. Terwijl Chi haar handen op het stuur 

had, kwamen er woorden op: “Als ik moet sterven, ik weet niet wanneer dat is, maar ik weet 

wel: als ik moet gaan, wil ik gaan zoals de profeet Elia.”  

Natuurlijk weet Chi niet hoe ze zal gaan, maar ze fantaseert er toch over, zoals mensen dat 

vaker doen: dat het snel afgelopen zal zijn, of dat je nog afscheid kunt nemen; het zijn vaak 

loze fantasieën.  

 

De luchtige fantasie van Chi werd 

een gebed met Bijbelse beelden: 

“Ik wil rechtstreeks de hemel in en 

witte paarden met vurige ogen 

berijden.” Woorden die klinken als 

het verlangen dat ik soms bij uit-

vaarten hoor: liefst speciale effec-

ten en spektakel.  

Dan vervolgt ze bijna achteloos: 

“En ik vraag vergeving voor mijn 

zonden.” Alsof ze wil zeggen: “Ik 

heb het dan wel niet verdiend, 

maar ik wil toch in de hemel op-

genomen worden, zoals de grote 

profeet.” Een overmoedig, maar 

ook prachtig en ontwapenend ge-

bed.  

 

Nog mooier zijn de diep mense-

lijke zinnen die volgen: “Ik wil 

geen grafsteen boven mijn hoofd, 

niet in een kist, ik wil geen tranen, 

mensen bedroefd en verregend bij 

mijn graf. Nee, ik wil blij naar bo-

ven.” Het lijkt wel alsof ze bidt om 

de pijn en het verdriet van de 

dood te ontlopen. Ik begrijp die hartenkreet. De dood neemt mensen van wie je houdt weg. 

Maar kun je, wil je, dat verdriet echt ontlopen?  

 

Als je de muziek hoort, klinkt de tekst toch weer anders. Dan lijkt dit overmoedige gebed uit te 

zingen dat voor God alles mogelijk is. En is dat niet de boodschap van dit Hoogfeest? Met zijn 

hemelvaart baant Jezus de weg voor onze verheerlijking. Dan heft Hij onze menselijke sterfe-

lijkheid op. Daarom bid ook ik: “God, als ik moet gaan, laat me gaan als Elia.”  

Klik hier voor dat prachtige lied van Chi Coltrane. 

 

 
 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

 

 

Gebed  
 
God, wij smeken U 
dat de kracht van Uw Heilige Geest 

over de leden van onze gemeenschap neerdaalt 
en hen tot zijn getuigen maakt 
tot het uiteinde der aarde. 

Aanmelden voor de pastorale brief Afmelden voor de pastorale brief 
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