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Drie-ene God

Heilige Drieëenheid

De Drieëenheid is één. Wij beli jden geen drie

goden, maar één God in drie personen. Elk

van hen is geheel God: "De Vader is het-

zelfde wat de Zoon is, de Zoon hetzelfde

wat de Vader is, de Vader en de Zoon zijn

hetzelfde wat de heil ige Geest is: één God

van nature" .

Drie-ene God

Vader

Zoon

Heilige Geest

Vader

Heilige Drieëenheid

Ik geloof in één God de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde, van al wat

zichtbaar en onzichtbaar is.

Drie-ene God

Vader

Zoon

Heilige Geest

Zoon

Heilige Drieëenheid

Ik geloof in één Heer, Jezus Christus, enig-

geboren Zoon van God, vóór alle ti jden

geboren uit de Vader. God uit God, l icht uit

l icht, ware God uit de ware God. Geboren,

niet geschapen, één in wezen met de Vader,

en door wie alles geschapen is.

Drie-ene God

Vader

Zoon

Heilige Geest

Heil ige Geest

Heilige Drieëenheid

Ik geloof in de Heil ige Geest die Heer is en

het leven geeft; die voortkomt uit de Vader

en de Zoon; die met de Vader en de Zoon

tezamen wordt aanbeden en verheerl i jkt; die

gesproken heeft door de profeten.

Drie-ene God

Vader

Zoon

Heilige Geest
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Michaël

Engelen

Michaël verdedigt de zaak van de ene God

tegen de pogingen van de slang, om de

mensen te doen geloven dat God moet

verdwijnen, opdat zij groot kunnen worden;

dat God onze vri jheid in de weg staat en dat

wij ons daarom van Hem moeten ontdoen.

Michaël

Rafaël

Gabriël

Engelbewaarder

Rafaël

Engelen

Rafaël geneest in het boek Tobit de ver-

stoorde gemeenschap tussen man en

vrouw. Hij verjaagt de demonen die steeds

weer opnieuw hun liefde verscheuren en

vernietigen. Hij geeft hun het vermogen

elkaar voor alti jd te aanvaarden.

Michaël

Rafaël

Gabriël

Engelbewaarder

Gabriël

Engelen

Gabriël is de boodschapper van de

vleeswording van God. Hij klopt aan de deur

van Maria aan en door zijn bemiddeling

vraagt God zelf aan Maria haar " ja" op het

voorstel de Moeder te worden van de

Verlosser: haar menseli jk vlees te geven aan

de Zoon van God.

Michaël

Rafaël

Gabriël

Engelbewaarder

Engelbewaarder

Engelen

Dat is wat wij aan de engelbewaarder vra-

gen in het bekende gebed uit de katholieke

volksvroomheid: “Engel van God, die mijn

bewaarder zijt, aan wie de goddeli jke goed-

heid mij heeft toevertrouwd verl icht, bewaar,

geleid en bestuur mij. Amen”.

Michaël

Rafaël

Gabriël

Engelbewaarder



 

2 
 

http://goo.gl/2ZZVw http://goo.gl/H2334

http://goo.gl/QyQ8X http://goo.gl/wBHSV



 

3 
 

Matteüs

Evangelisten

Matteüs [Mt] behoorde tot de twaalf apos-

telen die door Jezus zelf waren uitgekozen.

Bij Marcus en Lucas wordt hij Levi ge-

noemd. Hij woonde in Kafarnaüm. Daar was

hij tol lenaar. Volgens de oudste verhalen is

hij de schri jver van het eerste evangelie.

Matteüs

Marcus

Lucas

Johannes

Marcus

Evangelisten

De overlevering vertelt, dat de schri jver van

het tweede evangelie Marcus [Mc] heette.

Hij was samen met Petrus en Paulus in

Rome en maakte aantekeningen van Petrus'

prediking; daaruit zou later zi jn evangelie

groeien. Het is het oudste van de vier

evangelies.

Matteüs

Marcus

Lucas

Johannes

Lucas

Evangelisten

Lucas [Lc] is de naam die van oudsher

wordt gegeven aan de schri jver van het

derde evangelie en van de Handelingen der

Apostelen. Men neemt aan dat hij in het

gezelschap van Paulus meereisde. De apos-

tel noemt hem in zijn brieven drie keer.

Matteüs

Marcus

Lucas

Johannes

Johannes

Evangelisten

Johannes [Joh] zou de schri jver zi jn van het

vierde evangelie. Dat is veel poëtischer,

beschouwender en theologischer van karak-

ter dan de andere drie. Johannes schreef

nog drie brieven en het afsluitende boek van

de Openbaring of Apokalyps.

Matteüs

Marcus

Lucas

Johannes
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Barmhartige

Samaritaan

Parabels

Een man wordt beroofd en gewond achter-

gelaten. Een priester en een leviet lopen

hem voorbij , maar een Samaritaan bekom-

mert zich wel om hem. Wie is mijn naaste?

Lc 1 0:25-37

Barmhartige Samaritaan

Verloren zoon

Zaaier

Onrechtvaardige rentmeester

Verloren zoon

Parabels

Een zoon vraagt zi jn vader zijn deel van de

erfenis om naar het buitenland te vertrekken.

Al het geld verbrast hij en hij eindigt in

bittere armoede. Hij gaat terug naar zijn

vader, die al die ti jd op hem was bli jven

wachten.

Lc 1 5:1 1 -32

Barmhartige Samaritaan

Verloren zoon

Zaaier

Onrechtvaardige rentmeester

Zaaier

Parabels

Een zaaier gaat uit om te zaaien. Een deel

van het zaad valt op de weg, een deel op de

rots en een deel tussen de distels. Maar een

deel viel op de grond en droeg honderdvoud

vrucht.

Mt 1 3:3-9

Barmhartige Samaritaan

Verloren zoon

Zaaier

Onrechtvaardige rentmeester

Onrechtvaardige

rentmeester

Parabels

Een spilzieke rentmeester wordt ontslagen,

en hij is bang voor zijn toekomst. Wat moet

hij doen om niet door de mensen buiten-

gesloten te worden? Hij scheldt hen allemaal

een deel van hun schuld kwijt, en de Heer

pri jst hem erom.

Lc 1 6:1 -9

Barmhartige Samaritaan

Verloren zoon

Zaaier

Onrechtvaardige rentmeester
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Samuël

Profeten

Samuël wordt als kind aan de priester Eli

toevertrouwd en 's nachts door God

geroepen. Hij zalft Saul en nadien David als

koning van hun volk.

Samuël

Elia

Jesaja

Johannes de Doper

Elia

Profeten

Als het volk afgoden vereert, roept Elias op

tot bekering van het hart. Op een vurige wa-

gen wordt hij in de hemel opgenomen. Zijn

opvolger Elia is de profeet wiens weder-

komst de joden verwachten. Hij verschijnt

samen met Mozes aan de leerl ingen bij de

gedaanteverandering van Jezus.

Samuël

Elia

Jesaja

Johannes de Doper

Jesaja

Profeten

Jesaja stond in een visioen voor de troon

van God en een engel raakte zijn mond aan

met een gloeiende kool. Hij voorspelt een

li jdende dienaar die de zonden van de

mensen op zich neemt en die verheven

wordt.

Samuël

Elia

Jesaja

Johannes de Doper

Johannes de Doper

Profeten

Johannes, zoon van de priester Zacharias,

trekt zich terug in de woesti jn en wordt daar

door God geroepen. Hij is als laatste van de

profeten de voorloper van Jezus Christus.

Hij doopt Jezus in de Jordaan en noemt

Hem het Lam van God.

Samuël

Elia

Jesaja

Johannes de Doper
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De lamme

Genezingen

Vier mannen brengen een lamme tot bij

Jezus. Omdat het zo druk is, laten ze hem

door het dak naar beneden. Jezus zegt: "sta

op en ga" en de lamme geneest. Maar Jezus

zegt ook dat zijn zonden vergeven zijn, en

dat is niet naar de zin van de farizeeën. . .

Mt 9:1 -8

De lamme

Blinde Bartimeüs

Tien melaatsen

De doofstomme

Blinde Bartimeüs

Genezingen

Jezus vertrekt uit Jericho, gevolgd door een

grote menigte. Een blinde bedelaar begint

luid te schreeuwen. De mensen proberen

hem sti l te houden, maar hij bl i jft roepen:

"Jezus, Zoon van David, heb medeli jden!" .

Jezus maakt dat hij weer kan zien.

Mc 1 0:46-52

De lamme

Blinde Bartimeüs

Tien melaatsen

De doofstomme

Tien melaatsen

Genezingen

Tien melaatsen zien vanop een afstand dat

Jezus voorbij komt. Ze roepen: "Jezus,

Meester, heb medeli jden!" . Jezus stuurt hen

naar de priesters, om te kijken of ze genezen

zijn. Alle tien zijn ze genezen, maar slechts

één komt terug om Jezus te bedanken.

Lc 1 7:1 1 -1 9

De lamme

Blinde Bartimeüs

Tien melaatsen

De doofstomme

De doofstomme

Genezingen

Er wordt een doofstomme bij Jezus ge-

bracht om hem de hand op te leggen. Jezus

neemt hem apart, steekt zi jn vingers in zi jn

oren en raakt met speeksel zi jn tong aan. Hij

zegt "effata!" , dat is "ga open" . De man is

genezen en gaat het iedereen vertel len.

Mc 7:31 -37

De lamme

Blinde Bartimeüs

Tien melaatsen

De doofstomme
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Bruiloft van Kana

Wonderen

Jezus' eerste teken, het water dat Hij in

Kana verandert in wijn, kondigt het uur van

zijn verheerl i jking aan. Het toont de vervul-

l ing van het bruiloftsmaal in het ri jk van de

Vader. De gelovigen zullen de nieuwe wijn

drinken, die bloed van Christus is geworden.

Joh 2:1 -1 1

Bruiloft van Kana

Visvangst

Broodvermenigvuldiging

Jezus loopt op het water

Visvangst

Wonderen

De leerl ingen geloven niet dat ze nog vis

zullen vangen, maar Jezus zegt dat ze de

netten moeten uitgooien. De vangst is

enorm! Jezus zegt dat ze voortaan mensen

zullen opvissen. Voor de eerste christenen

staat de vis symbool voor Christus.

Lc 5:1 -1 1

Bruiloft van Kana

Visvangst

Broodvermenigvuldiging

Jezus loopt op het water

Broodvermenig-

vuldiging

Wonderen

Jezus' talri jke toehoorders kri jgen honger en

Hij geeft al len te eten van vijf broden en

twee vissen. Dit is een beeld van het myste-

rie van liefde af dat elke dag wordt ver-

nieuwd in de eucharistie: Christus geeft zi jn

Lichaam voor het leven van de mensheid.

Mc 6:32-44

Bruiloft van Kana

Visvangst

Broodvermenigvuldiging

Jezus loopt op het water

Jezus loopt op het

water

Wonderen

De leerl ingen zijn al leen op het meer en hun

schip raakt niet vooruit. Jezus komt op

wonderbaarl i jke manier naar hen toe en

vermaant hen dat ze hun geloof nooit

mogen verl iezen. Zo komt Jezus ook tot ons

in de eucharistie.

Mt 1 4:22-33

Bruiloft van Kana

Visvangst

Broodvermenigvuldiging

Jezus loopt op het water
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Dochtertje van Jaïrus

Opwekkingen

Jezus wordt door Jaïrus gevraagd om bij zi jn

zieke dochter te komen. Ze worden opge-

houden door een zieke vrouw en als ze

aankomen is het kindje gestorven. Toch wil

Jezus haar zien. Hij zegt: "meisje, sta op" ,

en ze wordt weer levend!

Mc 5:21 -43

Dochtertje van Jaïrus

Zoon van de weduwe uit Naïn

Lazarus

Opstanding van Jezus

Zoon van de weduwe

uit Naïn

Opwekkingen

Jezus ziet hoe een weduwe haar enige zoon

moet begraven. Hij kri jgt zoveel medeli jden

met de vrouw, dat Hij haar wil troosten. Hij

zegt: "huil niet meer" en gaat naar de

li jkbaar. Hij brengt de zoon van de weduwe

weer tot leven!

Lc 7:1 1 -1 7

Dochtertje van Jaïrus

Zoon van de weduwe uit Naïn

Lazarus

Opstanding van Jezus

Lazarus

Opwekkingen

Lazarus is een goeie vriend van Jezus, maar

wanneer Hij bericht kri jgt dat Lazarus ziek is,

reist Hij niet dadeli jk af, maar wacht. Als

Jezus eindeli jk in Betanië komt, is Lazarus al

vier dagen dood. Hij laat het graf openen en

roept: "Lazarus, kom naar buiten!"

Joh 1 1 :1 -44

Dochtertje van Jaïrus

Zoon van de weduwe uit Naïn

Lazarus

Opstanding van Jezus

Opstanding van Jezus

Opwekkingen

Jezus sterft aan het kruis, het hart door-

boord om zeker te zijn van zijn dood. Na drie

dagen bli jkt zi jn graf, hoewel het werd

bewaakt, leeg te zijn. Jezus verschijnt eerst

aan de vrouwen en dan aan de leerl ingen. Zij

getuigen dat Hij leeft voor eeuwig!

Joh 20:1 -9

Dochtertje van Jaïrus

Zoon van de weduwe uit Naïn

Lazarus

Opstanding van Jezus
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IN DE NAAM VAN DE VADER,

EN VAN DE ZOON,

EN VAN DE HEILIGE GEEST.

AMEN.

ONZE

VADER

WEES

GEGROET

TAFEL-

GEBED

Kruisteken

Gebeden

Een christen begint zi jn dag, zi jn gebeden en

zijn werkzaamheden met het kruisteken. De

gedoopte wijdt de dag aan Gods heerl i jk-

heid en doet een beroep op de genade van

de Verlosser, die hem in staat stelt te

handelen in de Geest, als kind van de Vader.

Kruisteken

Onzevader

Weesgegroet

Tafelgebed

ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN

ZIJT. GEHEILIGD ZIJ UW NAAM.

UW RIJK KOME. UW WIL

GESCHIEDE OP AARDE ALS IN DE

HEMEL.

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS

BROOD EN VERGEEF ONS ONZE

SCHULDEN, ZOALS OOK WIJ

VERGEVEN AAN ONZE

SCHULDENAREN. EN LEID ONS

NIET IN BEKORING, MAAR VERLOS

ONS VAN HET KWADE.

AMEN.

ONZE

VADER

WEES

GEGROET

TAFEL-

GEBED

ONZE

VADER

Onzevader

Gebeden

Jezus heeft ons dit onvervangbare christe-

l i jke gebed, het Onze Vader, op zekere dag

geleerd toen één van zijn leerl ingen Hem zag

bidden en Hem vroeg: “Leer ons bidden” (Lc

1 1 :1 ). De liturgische traditie van de Kerk

heeft alti jd de tekst van Matteüs gebruikt.

(Mt 6:9-1 3)

Kruisteken

Onzevader

Weesgegroet

Tafelgebed

WEES GEGROET, MARIA, VOL VAN

GENADE. DE HEER IS MET U.

GEZEGEND ZIJT GIJ BOVEN ALLE

VROUWEN EN GEZEGEND IS DE

VRUCHT VAN UW LICHAAM,

JEZUS.

HEILIGE MARIA, MOEDER GODS,

BID VOOR ONS, ARME ZONDAARS,

NU EN IN HET UUR VAN ONZE

DOOD.

AMEN.

ONZE

VADER

WEES

GEGROET

TAFEL-

GEBED

WEES

GEGROET

Weesgegroet

Gebeden

Het eerste deel van het belangri jkste en

populairste gebed na het Onze Vader

verwijst naar de Heil ige Schrift (Lc 1 :28; Lc

1 :42). Het tweede deel, ‘Nu en in het uur van

onze dood’ is een toevoeging uit de zes-

tiende eeuw.

Kruisteken

Onzevader

Weesgegroet

Tafelgebed

HEER, ZEGEN ONS EN DEZE

GAVEN, DIE WIJ VAN UW MILDHEID

ZULLEN ONTVANGEN. DOOR

CHRISTUS, ONZE HEER. AMEN.

HEER, ONTFERM U OVER ONS.

CHRISTUS, ONTFERM U OVER

ONS. HEER, ONTFERM U OVER

ONS.

ONZE VADER .....

DE KONING VAN DE EEUWIGE

HEERLIJKHEID MAKE ONS

DEELGENOOT AAN HET HEMELS

GASTMAAL. AMEN

ONZE

VADER

WEES

GEGROET

TAFEL-

GEBED

TAFEL-

GEBED

Tafelgebed

Gebeden

De overlevering van de kerk legt aan de
gelovigen bepaalde ritm en voor,om heton-
afgebroken gebed te voeden.Dagelijkse ge-
beden zijn:hetm orgengebed en hetavond-
gebed,hetgebed vóóren na de m aaltijd en
hetgetijdengebed.

Kruisteken
Onzevader
W eesgegroet
Tafelgebed
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M IJN HEER EN MIJN GOD, IK GELOOF:

DAT G IJ ZIJT ÉÉN GOD IN DRIE

PERSONEN, DE VADER, DE ZOON EN

DE HEILIGE GEEST; DAT GOD DE ZOON

VOOR ONS IS MENS GEWORDEN EN AAN

HET KRUIS GESTORVEN; DAT G IJ HET

GOEDE LOONT EN HET KWADE STRAFT.

IK GELOOF ALLES WAT G IJ HEBT

OPENBAARD, EN DOOR DE HEILIGE

KERK ONS LEERT. DAT GELOOF IK

VAST, OMDAT G IJ HET HEBT GEZEGD,

DIE ALLES WEET EN ALTIJD WAARHEID

SPREEKT. HEER, VERMEERDER MIJN

GELOOF!

Akte van geloof

Oefeningen

Door het geloof "vertrouwt de mens zich in

vri jheid geheel aan God toe" . De gelovige

probeert de wil van God te kennen en te

volbrengen. Hij moet niet al leen het geloof

bewaren en ernaar leven, maar ook ervan

getuigen vanuit een diepe zekerheid.

Akte van geloof

Akte van hoop

Akte van liefde

Akte van berouw

ONEINDIG GOEDE GOD, IK HOOP,

DOOR DE VERDIENSTEN VAN JEZUS

CHRISTUS, VAN U TE VERKRIJGEN: DE

EEUWIGE ZALIGHEID EN ALLE GENADEN,

DIE IK DAARVOOR NODIG HEB.

DAT HOOP IK MET EEN VAST

VERTROUWEN, OMDAT G IJ HET HEBT

BELOOFD, DIE ALMACHTIG ZIJT,

ONEINDIG GOED VOOR ONS EN

GETROUW IN UW BELOFTEN.

HEER, VERSTERK MIJN HOOP!

Akte van hoop

Oefeningen

De hoop brengt ons vreugde zelfs in de

beproeving: "Laat de hoop u bli j maken,

houdt stand in de verdrukking" (Rom 1 2:1 2).

Ze drukt zich uit en voedt zich met het

gebed, in het bijzonder met het Onze Vader,

samenvatting van al wat de hoop ons doet

verlangen.

Akte van geloof

Akte van hoop

Akte van liefde

Akte van berouw

GOD VAN LIEFDE, IK BEMIN U BOVEN

ALLES UIT GEHEEL MIJN HART, OMDAT

G IJ ONEINDIG GOED EN ONEINDIG

BEMINNELIJK ZIJT.

U IT LIEFDE TOT U BEMIN IK OOK ALLE

MENSEN ALS MIJZELF. HEER, GEEF MIJ

STEEDS MEER LIEFDE.

Akte van liefde

Oefeningen

Jezus maakt van de liefde het nieuwe

gebod. Door de zijnen te beminnen " tot het

uiterste" (Joh 1 3:1 ) openbaart Hij de liefde

van de Vader die Hij ontvangt. Door elkaar

te beminnen volgen de leerl ingen de liefde

van Jezus na, die ze ook in zich ontvangen.

Akte van geloof

Akte van hoop

Akte van liefde

Akte van berouw

BARMHARTIGE GOD, IK HEB SPIJT

OVER MIJN ZONDEN, OMDAT IK UW

STRAFFEN HEB VERDIEND; MAAR

VOORAL, OMDAT IK U, MIJN GROOTSTE

WELDOENER EN HET HOOGSTE GOED,

HEB BELEDIGD.

IK VERFOEI AL MIJN ZONDEN EN

BELOOF, MET DE HULP VAN UW

GENADE, MIJN LEVEN TE BETEREN EN

NIET MEER TE ZONDIGEN. HEER, WEES

MIJ ZONDAAR GENADIG!

Akte van berouw

Oefeningen

Berouw ontstaat als wij de tegenstell ing zien

tussen de liefde van God en onze zonde. We

voelen de pijn van onze zonden, wil len ons

leven veranderen en stellen onze hele hoop

op de hulp van God.

Akte van geloof

Akte van hoop

Akte van liefde

Akte van berouw
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Bli jde geheimen

Rozenkrans

Blijde geheimen

Droevige geheimen

Glorievolle geheimen

Geheimen van het licht

Rozenhoedje op maandag en zaterdag

Bli jde boodschap aan Maria

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

Jezus wordt geboren in Bethlehem

Jezus wordt in de tempel opgedragen

Jezus wordt in de tempel wedergevonden

1

2

3

4

5

Droevige geheimen

Rozenkrans

Blijde geheimen

Droevige geheimen

Glorievolle geheimen

Geheimen van het licht

Rozenhoedje op dinsdag en vri jdag

Jezus bidt in doodsangst tot Zijn Vader

Jezus wordt gegeseld

Jezus wordt met doornen gekroond

Jezus draagt Zijn kruis naar Calvarië

Jezus sterft aan het kruis

1

2

3

4

5

Glorievolle geheimen

Rozenkrans

Blijde geheimen

Droevige geheimen

Glorievolle geheimen

Geheimen van het licht

Rozenhoedje op woensdag en zondag

Jezus verri jst uit de doden

Jezus sti jgt op ten hemel

De Heil ige Geest daalt neer

Maria wordt in de hemel opgenomen

Maria wordt in de hemel gekroond

1

2

3

4

5

Geheimen van het l icht

Rozenkrans

Rozenhoedje op donderdag

Doop in de Jordaan

Openbaring op de bruiloft van Kana

Verkondiging van het Rijk van God

Gedaanteverandering op de berg Tabor

Instel l ing van de Eucharistie op het

Laatste Avondmaal

Blijde geheimen

Droevige geheimen

Glorievolle geheimen

Geheimen van het licht

1

2

3

4

5
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http://goo.gl/NUIHM http://goo.gl/em5TH

http://goo.gl/rMp55 http://goo.gl/4eJq2
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Doopsel en vormsel

Sacramenten

De doop is de weg uit het ri jk van de dood

naar het leven en het begin van een bli jven-

de gemeenschap met God. Het vormsel

voltooit de doop en schenkt de gave van de

Heil ige Geest en de kracht om in woord en

daad te getuigen van Gods liefde en macht.

Doopsel en vormsel

Biecht en ziekenzalving

Huwelijk en wijding

Heilige Eucharistie

Biecht en ziekenzalving

Sacramenten

Biechten is niet modern; het is misschien

moeil i jk en kost in het begin grote over-

winning. Maar het is een van de grootste

genaden dat wij in ons leven steeds weer

opnieuw mogen beginnen. In de zieken-

zalving zegt God ook in het uitzicht van de

dood zijn genade toe.

Doopsel en vormsel

Biecht en ziekenzalving

Huwelijk en wijding

Heilige Eucharistie

Huweli jk en wijding

Sacramenten

In het Huweli jkssacrament belooft Christus

zijn l iefde in onze liefde en zijn trouw in onze

trouw. Door het Sacrament van Wijding

mogen de priesters zonden vergeven en de

heil ige Mis vieren.

Doopsel en vormsel

Biecht en ziekenzalving

Huwelijk en wijding

Heilige Eucharistie

Heil ige Eucharistie

Sacramenten

De heil ige Eucharistie is het sacrament

waarin Jezus Christus zijn l ichaam en zijn

bloed, zichzelf, voor ons geeft, opdat wij ons

ook in l iefde geven aan Hem en ons in de

heil ige communie met Hem verenigen. Zo

worden we verbonden tot het ene lichaam

van Christus, de Kerk.

Doopsel en vormsel

Biecht en ziekenzalving

Huwelijk en wijding

Heilige Eucharistie
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http://goo.gl/3Oj1n http://goo.gl/QUm3r

http://goo.gl/8LCFz http://goo.gl/VgU21
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Kerstmis

Feesten

25 december — Kerstmis is het feest van de

geboorte van Jezus. Het wordt vooraf-

gegaan door de Advent en gevolgd door de

Openbaring (Driekoningen). Gelovigen leven

in verwachting van de komst van de Heer,

die hen als mens, als klein kind geopen-

baard wordt.

Kerstmis

Pasen

Maria-ten-hemel-opgenomen

Allerheiligen

Pasen

Feesten

Op Goede Vrijdag sterft Jezus, maar twee

dagen later, op Pasen, vieren we dat Hij

weer leeft! We bereiden ons eigen Pasen

voor met 40 dagen boete. Evenveel dagen

na Pasen gaat Jezus ons voor naar de

Hemel en op Pinksteren ontvangen we zijn

Heil ige Geest.

Kerstmis

Pasen

Maria-ten-hemel-opgenomen

Allerheiligen

Maria-ten-hemel-

opgenomen

Feesten

1 5 augustus — Onze Lieve Vrouw kent geen

zonde. Zij is na haar dood met l ichaam en

ziel in de Hemel opgenomen en gekroond

als koninging. Vanuit de Hemel is zi j onze

voorspreekster en barmhartige moeder. Al

onze gebeden draagt zi j op aan God.

Kerstmis

Pasen

Maria-ten-hemel-opgenomen

Allerheiligen

Allerheil igen

Feesten

1 november — Martelaren, heil igen en alle

mensen die op bijzondere wijze getuigd

hebben van Gods liefde, gaan ons voor naar

de Hemel. Het Allerheil igenfeest verenigt de

aardse Kerk met de hemelse Kerk, want het

is Gods plan dat we eens allen heil ig

worden.

Kerstmis

Pasen

Maria-ten-hemel-opgenomen

Allerheiligen
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http://goo.gl/pGQSz http://goo.gl/yAYyY

http://goo.gl/c4dKH http://goo.gl/uz7ph


