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Donderdag, 13 mei 2021, Hemelvaart 

Zusters en broeders, 

Op het feest van Hemelvaart vieren we dat Jezus Christus ten hemel 

opstijgt. Zoals we Jezus vaak leren kennen van zijn menselijke kant, zo 

leren we Hem hier kennen van zijn Goddelijke kant. In de Schrift klinkt 

door dat deze mens, die heeft laten zien dat Hij naast ons staat, naast 

God staat: van God is.  

U kunt de livestream van de Eucharistieviering op donderdag-

morgen vanaf 10.00 uur volgen via deze link.  

Er is geen uitzending via HalloGilzeRijen! 

  

Fragment uit de Eerste Lezing uit de Handelingen der Apostelen 

Jezus zei: "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." 

 

 
 

Een film over Hemelvaart 

Vorig jaar maakten we voor een film over Hemelvaart een uitstapje naar de Martinuskerk in 

Princenhage. Klik op deze link en bekijk de film van Hemelvaart. 

 

Evangelie volgens Marcus 

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak hij tot hen: „Gaat uit over de hele wereld en 

verkondigt het evangelie aan 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. 
 
 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.  

 

Wat zou er gebeuren? 
 

  Onder gejuich steeg God omhoog, 

  de Heer steeg op bij hoorngeschal (Psalm 47,6) 
 

Christus, wat zou er gebeuren als U vandaag naar de hemel zou opstijgen 

en plaats zou nemen aan Gods rechterhand? 

Wat als het signaal zou worden gegeven en ieder zou het horen en zien? 
 

Zouden we uit onze huizen komen, onze auto langs de weg zetten? 

Zouden de kinderen rennend uit de scholen komen 

en zou het achter de ramen van de kantoren zwart van de mensen zien? 
 

Of zouden we onze schouders ophalen en met ons werk verder gaan? 

Als dat gebeurt, Christus, bestijg dan uw troon in mijn hart. 

 

Gebed van Rob van Uden 
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