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DE ZONDAG VIEREN
Hemelvaart van de Heer

Ik ben met jullie

21 mei 2020

1

OPENINGSRITUS
Openingszang en begroeting
Schuldbelijdenis 1
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.
Moge ... – Amen.

Schuldbelijdenis 2
Heer, die in deze wereld zijt
gekomen om de liefde van de
Vader te openbaren en ons het
leven te brengen, ontferm U over
ons. – Heer, ontferm U over ons.
(of gezongen, zie onder)

Christus, die eens voor al
gestorven zijt voor de zonden om
ons tot God te brengen, ontferm
U over ons. – Christus, ontferm
U over ons.
Heer, die uw Geest uitstort over
alle mensen en de schepping weer
nieuw maakt, ontferm U over ons.
– Heer, ontferm U over ons.
Moge ... – Amen.

Na schuldbelijdenis 1 wordt gezegd of gezongen:

Heer ontferm U

Norbertusmis, m. J. Vermulst

of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Lofzang
Voorzang:
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of Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias
agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex
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caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili Unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam
tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.

Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing

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, 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.’
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Handelingen 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?’
Antwoordpsalm Psalm 47 

t. A. Bronkhorst; m. L. van Meerssche/E. Heyblock
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Alle volken, 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. – Refrein
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! – Refrein
Koning is God over heel de aarde, zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties, zetelend op zijn heilige troon. – Refrein
Tweede lezing
Efesiërs 1,17-23

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.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

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.
Dezelfde sterkte en kracht heeft
Hij betoond in Christus, toen
Hij Hem opwekte uit de dood
Alleluia

&

m. naar Gregoriaans

œ œ œ œ œ ˙

1. Voorzang; 2. Allen:

Refrein: Hal - le

- lu - ja,

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

˙

hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja.

Gaat dus en maakt
á alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt deœ Heer;
œ Ik
œ dagen
˙
& œu alle
ben met
tot aan de voleinding der wereld. – Refrein

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer;

Evangelie Matteüs
œ á 28,16-20
&tijdœ begaven
In die
de elf leerlingen zichIk naar
Galilea,
detot
ben met u allenaar
dagen
berg die Jezus hun aangewezen
had. Toen zij Hem zagen, wierpen
ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden.
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˙ tot hen:
Jezus trad naderœ en œsprak
‘Mijde
is volein
alle macht
gegeven
in de
R.
aan
- ding der
wereld.
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 hei-

lige 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.’



m. J. Valkestijn
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ken

God.

Homilie of overweging
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,
- 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.

of Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et
terrae, visibilium omnium et invisibilium. - Et in unum Dominum
Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, - et ex Patre natum ante
omnia saecula. - Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de
Deo vero, - genitum non factum, consubstantialem Patri: per quem
omnia facta sunt. - Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de caelis. - Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est. - Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, - et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, - et ascendit in caelum, sedet ad dexteram
Patris. - Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. - Et in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. - Qui cum Patre et
Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. - Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. - Et exspecto
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
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Voorbede
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Heer,
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geef ons

t. NRL; m. F. Bullens

œ œj œ
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œ

vre - de en vreug - de.

Bij een viering van Woord en gebed volgt nu de slotritus (zie blz. 10)
of eventueel de communieviering (zie blz. 11).

EUCHARISTIE
BEREIDING VAN DE GAVEN
Bidt, broeders en zusters...
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

EUCHARISTISCH GEBED
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.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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:

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

Sanctus, - Sanctus, - Sanctus - Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. - Hosanna in excelsis.
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of

In het bewustzijn dat Hij van U
was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in
zijn handen genomen, en zijn
ogen opgeslagen naar U, God,
zijn almachtige Vader, de zegen
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: Neemt en
eet hiervan, gij allen, want dit
is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

God, onze Vader, wij danken U
met heel ons hart, want Gij hebt
ons tot leven geroepen, Gij hebt
ons bestemd voor het geluk in
Jezus, uw Zoon, onze Heer. In
Hem zien wij uw goedheid en uw
wil om ons allen te redden. Hij is
het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in
lijden en dood. Onze last maakte
Hij tot de zijne, zijn trouw werd
de onze. Blijvend zijn wij U dank
verschuldigd om Hem.

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten
hadden, de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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.

God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn
de kracht van uw heilige Geest;
dat zij voor ons het Lichaam en
Bloed worden van uw veelgeliefde
Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was
kwam zijn uur. Hij had de zijnen
in de wereld bemind; nu gaf Hij
hun een bewijs van zijn liefde tot
het uiterste toe.

Verkondigen wij het mysterie van
het geloof.
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m. J. Vermulst

ker,

ver- kon- di- gen wij

de dood des He-ren

-

tot- dat Hij komt.

herders in uw kerk hebt aangesteld.

Trouw aan dit woord, Vader,
gedenken wij Jezus Christus, uw
Zoon, onze Heer: zijn overgave in
lijden en dood, de overwinning
van zijn verrijzenis en de glorie
van zijn hemelvaart; wij bieden
U deze gaven aan, het levende
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien
naar zijn komst in heerlijkheid.

Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats
innemen in ons hart en vergeet
niet hen, die door de dood van
ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de
maagd Maria, de moeder van de
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook
met allen ter wereld, die op U
hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank door
Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Zend nu, Vader, de Trooster en
Helper in ons midden, uw heilige
Geest. Wek de gezindheid van
Jezus Christus in ons hart. Sterk
ons vertrouwen, verruim onze
liefde. Raak ons met het vuur
van uw Geest en breng ons elkaar
nabij.

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.

Vrijmoedig in deze Geest bidden
wij U, Vader, voor uw heilige
Kerk. Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over
de hele wereld. Geef wijsheid en
kracht aan paus N., aan onze bisschop N. en aan allen die Gij als

COMMUNIERITUS
Gebed des Heren
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

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; - fiat
voluntas tua, - sicut in caelo, et in
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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.

terra. - Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie; - et dimitte nobis
debita nostra, - sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Verlos ons, Heer...
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Vredesritus
Norbertus

Breken van het brood

# # # 4 K:Œ
j œ œj œj œ œj œ œ œ Œ A:œ
& 4 œ œ. œ
J
Lam Gods, dat weg - neemt de zon- den der we- reld,
ont K:
j
j
j
###
j
2
4
& œ œ œ œ 4 ˙ .. 4 Œœ œ . œ œ œ œ œ œ œJ
ferm U o-ver ons. (herh.) Lam Gods, dat weg- neemt de zon - den der
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of Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

Uitnodiging tot de communie
Zalig zij...
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communiezang
Gebed na de communie

SLOTRITUS
Zegen en wegzending
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DANKGEBED COMMUNIEVIERING
t. NRL; m. Fl. v.d. Putt/M. Pirenne

Aan

U zij al le eer en

God van de machten, in het delen van het brood herkennen wij
uw Zoon, onderA ons aanwezig
als de Verrezene. Wek ook ons op
tot waarachtig leven. – Acclamatie

men,

U zij al le eer en

A

tot in

eeu wig heid.

a

men.

U komt aan het licht waar Jezus
verschijnt aan zijn leerlingen,
vrede schenkt en zonden vergeeft. Hij leeft onder ons, nodigt
ons uit in Hem te geloven en
schenkt ons zijn Geest. – Acclamatie

– Acclamatie

Aan

rie

in liefde gaf werd beeld van uw
liefde voor ons. – Acclamatie

Wij prijzen U om uw Zoon Jezus
die weldoende rondging en opkwam voor zwakken en zieken.
Hij die zichzelf gaf ten einde toe
is onze weg ten leven geworden.
U hebt Jezus uit de doden doen
opstaan en Hem verheven aan
uw rechterhand. Hij die zichzelf

glo

U hebt ons gemaakt tot mensen die leven uit nieuwe levenskracht om te gelijken op de
nieuwe Adam, Jezus Christus, de
Heer. Hij leeft met U tot in eeuwigheid. – Allen:
glo

rie

men,

a

tot in

eeu wig heid.

men.

GEZANGEN
Psalm 67, 1

1. Psalm 67
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Ja,
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&
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œ œ beleid, œ œ
J J J J
loven zijn

t. Lit. Apost. paters kapucijnen; m. L. Deiss

1. Ja,
deop wondere
aar - de moet
omdat
Hijheel
steeds
wijzeGod
2. bestuurt
Ja, God inisgerechtigheid.
goed,
schenkt
ons
alles
– Refrein

wel prij - zen,
lo zijn ze - gen, toont
3. Hij is de God,
die
ons ver - blijd - de, die
Laat
al - le
vol -ons
ken zijn
uw zegen;
al - macht vre - zen,
al Ja,4.God
is goed,
schenkt

j œ ‰ vanjlicht,
toont# ons
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#
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Hij gaatJons Jvoor op alle wegen,
heeft uit de zonden ons opgericht. – Refrein
1. mach - tig be - leid,
2. aan- schijn van licht,
3. nood heeft ver- staan;
ge - wijd.
U
zij
4.
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ons zijn
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die ons 11
Laat, Heer, uw naam be - zon - gen we - zen,

Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemel Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. – Refrein
Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd.
Laat, Heer, uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid. – Refrein
2. Christus is verrezen

&
&
&
&
&

1.
2.
5.
6.

1.
2.
5.
6.

1.
2.
5.
6.

1.
2.
5.
6.

Refrein:

&

œ

Chris Her Chris Chris -

œ

œ

t. De Hoeksteen; m. Antwerpen 1570

tus
der
tus
tus

œ

Naar 't wa - ter
noem ons
bij
houdt dus
uw
zend ons
uw

œ

gaat
Uw
want
de

œ

-

is
ver
van
de
steeg
ten
on - ze

œ
œ

-

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Her heeft
va van

uit,
uw
kud - de
in
zijn
vol - heid

œ

-

re
scha
he
vre

œ

der
uw
ders
uw

zen.
pen,
mel:
de,

-

œ

œ

œ

œ

Chris - tus

is

œ œ œ œ œ ˙

al - le

-

lu

-

,

ver

ia,

-

˙

te - ge - moet,
stem
ge - hoord:
heer - lijk - heid
heil' - ge
Geest:

œ

œ

re

-

œ ˙

le
le
le
le

-

lu
lu
lu
lu

˙

-

zen,

œ œ œ œ
œ ˙

al - le
12

ven
men!
ven,
der:

œ

ziet en smaakt zijn o - ver - vloed. Al roep ons sa - men rond uw woord. Al houdt Hij u
een plaats be - reid. Al maak ons voor zijn komst ge - reed. Al -

œ

˙

-

œ œ œ œ

œ

˙

-

van
het
le
on - ze
na
hart
ver - he
ga - ven
ne

œ

œ

œ

œ

œ

œ

-

lu

-

ia.

˙

ia.
ia.
ia.
ia.

3. Vernieuw Gij mij

t. A. den Besten; m. Nürnberg 1676

Al heeft
hij ons
4.
Al heeft
Hijverlaten
ons verlaten

t. J.W. Schulte Nordholt; m. M. Teschner, 1605

andere melodie: Gij zijt in glans verschenen
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wij door Hem be - mind.
al - le eeu - wig - heid.

5. Honger naar het levend Brood

6. Dankt, dankt nu allen God

t. + m. Berne Media|liturgie

t. J. Wit; m. J. Crüger
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LATIJNSE GEZANGEN
Introitus Handelingen 1
Viri Galilaei, quid admiramini
aspicientes in caelum? alleluia:
quemadmodum vidistis eum
ascendentem in caelum, ita
veniet, alleluia, alleluia, alleluia.
1e Alleluia Psalm 47
Alleluia, alleluia.
Ascendit Deus in iubilatione, et
Dominus in voce tubae. Alleluia.
2e Alleluia Psalm 68
Alleluia, alleluia.
Dominus in Sina in sancto,
ascendens in altum, captivam
duxit captivitatem. Alleluia.
Offertorium 1 Psalm 47
Ascendit Deus in iubilatione,
Dominus in voce tubae, alleluia.
Offertorium 2 Handelingen 1
Viri Galilaei, quid admiramini
aspicientes in caelum? Hic Iesus,
qui assumptus est a vobis, in caelum, sic veniet, quemadmodum
vidistis eum ascendentem in caelum, alleluia.
Communio Matteüs 28
Data est mihi omnis potestas in
caelo et in terra, alleluia: euntes,
docete omnes gentes, baptizantes
eos in nomine Patris, et Filii, et
Spiritus Sancti, alleluia, alleluia.

Mannen van Galilea, wat staat ge
verbaasd naar de hemel te kijken?
Alleluia. De Heer zal op dezelfde
wijze wederkeren als gij Hem naar
de hemel hebt zien gaan. Alleluia,
alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
God steeg op onder groot gejuich
en de Heer onder bazuingeschal.
Alleluia.
Alleluia, alleluia.

De Heer is van de Sinaï naar zijn
heiligdom opgegaan. Opstijgend liet
Hij de gevangenen met zich meekomen. Alleluia.
God steeg op onder groot gejuich
en de Heer onder bazuingeschal.
Alleluia.
Mannen van Galilea, wat staat ge
verbaasd 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. Alleluia.
Mij is alle macht gegeven in de
hemel en op aarde, alleluia; gaat en
maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van
de Vader en de Zoon en de heilige
Geest, alleluia, alleluia.
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Bezinning
Hemelvaart: voltooide verrijzenis
De verheerlijking van onze Heer Jezus Christus is voltooid
door zijn verrijzenis en zijn hemelvaart. Zijn verrijzenis
hebben wij op paaszondag gevierd, zijn hemelvaart vieren
wij vandaag. Het zijn allebei feestdagen voor ons. Christus is
immer verrezen om ons te laten zien wat verrijzen is. En Hij
is ten hemel gevaren om ons vanuit de hemel te beschermen.
Hadden wij onze Heer en Heiland Jezus Christus dus eerst als
degene die aan het kruis hing, nú hebben we Hem als degene
die in de hemel zetelt. Hij heeft voor ons de losprijs betaald door aan het kruishout te hangen. Nu Hij in de hemel
zetelt, brengt Hij degenen die Hij kocht, bijeen. En wanneer
Hij iedereen bij elkaar heeft – althans degenen die Hij in de
loop van de tijd verzameld heeft – dan zal Hij komen aan het
einde van de tijd en dan zal Hij, zoals geschreven staat, als de
duidelijk zichtbare God in heerlijkheid komen (Psalm 50,3).
Augustinus, bisschop van Hippo, in: Als licht in het hart, preek 263,1

Vraag naar het hiernamaals…
Wie God eenmaal heeft ontmoet, vindt de vraag naar het
hiernamaals niet interessant meer. Wie geleerd heeft in het
Hoge Licht te leven, is niet meer gekweld door het probleem
of het Licht er morgen ook nog zal zijn. In het hoofd van een
kind, dat leeft onder de goede zorgen van zijn moeder, komt
het niet op om te vragen of zijn moeder ook morgen nog wel
voor hem zal zorgen.
Han Fortmann in: Oosterse Renaissance.

