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Voorwoord 

Nu  de kerken zijn gesloten vanwege het Corona-virus zoeken we 

naar wegen van verbondenheid. 

Op de zondagen vanaf Palmzondag worden er besloten vieringen 

gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng 

vanuit de verschillende deelgemeenschappen. 

Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube via de website 

van de parochie of van uw deelgemeenschap. 

Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten 

en gebeden bent. 

 

Alle goeds, pastoraal team  
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De wijde wereld in… 

Eucharistieviering op Hemelvaartsdag, 21 mei 2020 
 

Openingslied  “Christus die verrezen is” ( GvL 411 ) 

1. Christus die verrezen is,                                                                                                                                                                            

doet ons samenkomen.                                                                                                                                                                        

't Maal van zijn gedachtenis                                                                                                                                                     

wordt hier blij hernomen.                                                                                                                                                   

 

Refrein: Broeders, vrij en opgericht,                                                                                                                                                 

alleluja, heft uw ogen,                                                                                                                                                           

alleluja, naar den hoge,                                                                                                                                                                      

heft uw ogen naar het licht.                                                                                                                                                 

 

2. Christus brak de slavernij,                                                                                                                                                                                                 

brak de donkere dagen.                                                                                                                                                          

Rijzend uit zijn graf heeft Hij                                                                                                                                                    

Adams dood verslagen.  Refrein:                                                                                                                                                             

 

3. Christus die verrezen is,                                                                                                                                                              

straalt van eeuwig leven.                                                                                                                                                          

't Maal van zijn gedachtenis                                                                                                                                                       

zal dat ons ook geven.  Refrein:                                                                                                                                              

 

 

Begroeting en inleiding 
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God 

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 

En met uw geest. 

 

 

Schuldbelijdenis ( GvL 216) 

Maken wij het een moment stil, keren wij in onszelf… 

en vragen wij aan God en aan elkaar 

om vergeving, om ontferming… 
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 Bidden wij tot de levende God: 

Vader van onze Heer Jezus Christus, 

in kracht van de heilige Geest; 

 Luister Heer, ontferm U over ons. 

 Over de stad van God op aarde, 

voor het volk dat hier bijeen is, 

bidden wij om licht en verlossing: 

 Luister Heer, ontferm U over ons. 

 Over de wereld waarin wij leven, 

over hen die worden verdrukt 

bidden wij om geloof en toekomst: 

 Luister Heer, ontferm U over ons. 

 Over allen die zoeken naar waarheid 

en het evangelie willen verstaan 

bidden wij om geduld en om aandacht: 

 Luister Heer, ontferm U over ons. 

 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven 

en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 

Lofzang: Zingt van de Vader (GvL 381) 

1. Zingt van de Vader, die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen; 

hemel en aarde: wilt zijn naam bezingen: 

houdt Hem in ere! 

 

2. Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luistert naar Hem, het woord van al zo hoge: 

houdt Hem in ere! 

 

3. Zingt van de Geest, adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 

waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houdt Hem in ere! 
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Gebed 
Almachtige God, 

dit is de dag waarop Gij ons voor ogen houdt 

dat uw Zoon in heerlijkheid naar U is toegegaan. 

Zijn verheffing is onze hoop. 

Nu reikt de aarde tot de hemel. 

Geef dat wij trouw zijn aan zijn opdracht, 

dat wij zijn liefde en verlossing 

bereikbaar maken voor elkaar. 

Hij de met U leeft en heerst 

in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Eerste lezing: uit de Handelingen der apostelen (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?” 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. 
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Antwoordpsalm: psalm 47  

Refrein: God voer omhoog bij gejuich als bazuinen. 

1. Alle gij volken, klapt in de handen,  

schalle voor God de klaroen van uw jubel.  

Waarlijk, geducht is de Heer, de Allerhoogste,  

koning grootmachtig, het aardrijk beheersend. 

Refrein: God voer omhoog bij gejuich als bazuinen. 

2. God voer omhoog bij gejuich als bazuinen;  

Hij, Hij JHWH,( de Heer) bij de stoot op de ramshoorn.  

Zingt God ter ere uw loflied bij harpslag,  

zingt onze koning bij harpslag uw psalmen. 

Refrein: God voer omhoog bij gejuich als bazuinen. 

3. Hij is de koning beheersend het aardrijk;  

zingt God ter ere uw wèlgevoegd harplied.  

God is gebieder beheersend de volken,  

God zet zich neder ten zetel hoog heilig. 

Refrein: God voer omhoog bij gejuich als bazuinen. 

 

Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Efeziërs (1, 17-23) 

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 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. 

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 
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Vers voor het evangelie: Halleluja.  

Halleluja, halleluja, halleluja. 

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. 

Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Evangelie: volgens Matteüs (28, 16-20) 

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

Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen zij 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. 

Wij danken God. 

 

Acclamatie  (GvL 262) 

God heeft Hem hoog verheven en  

Hem de Naam verleend die boven alle  

namen is: Jezus Christus is de Heer! 

 

 

Korte overweging  
Hemelvaartsdag. Jezus gaat ons verlaten. Wanneer in één van onze 

families een ouder gaat sterven, zullen de laatste woorden 

altijd heel belangrijk zijn. Zeker als één van de familieleden van ver moet 

komen om bij het afscheid aanwezig te zijn. Deze zal altijd direct vragen: 

“Wat waren de laatste woorden van Vader of Moeder?”. Die kunnen 

dikwijls zó belangrijk zijn voor de kinderen.  

Na Zijn verrijzenis zegt Jezus in al Zijn boodschappen tot de leerlingen dat 

Hij naar Zijn Vader zal gaan. Ik zal de Vader vragen jullie een nieuwe 

helper te sturen, de Heilige Geest. Die zal altijd bij jullie zijn. Houdt van 

elkaar, net zoals ik van jullie houd”. 

De leerlingen vertrokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hen had 
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genoemd. Daar zagen zij Hem. Hij sprak nogmaals tot hen: “leert de 

mensen zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit, 

dat ik altijd bij jullie zal zijn, tot het einde der aarde. 

 Verspreidt u over de wereld, zodat iedereen mijn leerling kan worden 

en doop hen in Mijn  naam”. Leert hen te onthouden, alles, wat ik u 

gezegd heb”. De boodschap van Jezus was, dat de apostelen Zijn werk 

moesten gaan voortzetten. 

Ze moesten nu gaan doen wat Jezus hen had geleerd! 

De boodschap van Hemelvaart is ook voor ons actueel. Sta niet naar 

de hemel te staren; blijf niet stilstaan bij het verleden. Kijk vooruit! Jezus 

is het die ons aanspoort goed te zijn voor elkaar en daar geeft Hij ons 

de kracht voor. Zie, ik ben met u tot het einde der tijden. Hij 

staat dus aan onze kant, niet alleen in goede dagen, maar ook  als 

het minder goed gaat. We moeten nu oog hebben voor mensen met wie we 

het leven delen, voor hun lief en leed, hun vragen en noden. Zeker in deze 

tijd van de Coronacrisis is onze aandacht en zorg hard nodig 

voor kwetsbare mensen. Jezus wil ook in ons voortleven. We kunnen 

Hem vragen wat we nodig hebben. We kunnen er voor bidden. Heer, 

door mijn manier van leven kan ik ook aan anderen laten zien dat Jezus 

nog leeft.  

Tenslotte kunnen we onszelf afvragen wat we kunnen doen om de 

boodschap van Jezus door te geven en voort te zetten 

in onze eigen omgeving. Nu is het wachten op de Heilige Geest, 

die ons daarbij zal helpen. 

God de Vader, we vragen U: 

Laat Zijn Heilige Geest over ons komen en geef ons de kracht  om te 

getuigen voor alle mensen, dat u altijd met ons bent. 

Amen. 

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; 
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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. 

 

Voorbede 

In het vertrouwen dat God ons bidden hoort, 

keren wij ons tot Hem… 

 

Voor hen die richting geven in de kerk: 

dat zij daadwerkelijk Jezus’ werk voortzetten 

en ruimte maken voor allen die verlangen naar God. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 Voor hen die worden vervolgd 

omwille van hun trouw aan Jezus Christus: 

dat zij volharden in het gebed 

en de aanwezigheid van God ervaren. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

Voor hen die alleen zijn achtergebleven 

na het verlies van een dierbare: 

dat zij de moed vinden nieuwe wegen te gaan, 

dat zij mensen ontmoeten die hen moed geven. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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 Voor alle mensen die wereldwijd 

slachtoffer zijn van het coronavirus 

en voor allen die patiënten met hun zorg 

en deskundigheid begeleiden. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.  

(Eigen intenties)  

Barmhartige Vader, 

uw liefde kent geen grenzen. 

Neem onze noden en vragen op in uw liefde 

en verhoor ze omwille van uw Zoon, 

die ons op weg zet om te getuigen 

van uw liefdevolle aanwezigheid. 

Zo bidden wij U in Christus’ naam. Amen. 

 

Offerande: Aandragen van de gaven 

De gaven van brood en wijn worden nu op het altaar geplaatst voor de 

viering van de eucharistie. U kunt zich daarbij aansluiten met een bijdrage 

voor de collecte. In deze bijzondere tijd kunt u uw bijdrage overmaken 

naar de bankrekening van uw deelgemeenschap. 

Informatie vindt u op de website van de parochie of uw deelgemeenschap.  

 

Offerandelied: Waar vriendschap is  

 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

 

Laat ons, verheugd en vol ontzag,  

voor Hem zingen dit lied, voor Hem die leeft. 

En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar: 

waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

 

Op deze plaats bijeengekomen,  

laat ons nu één van geest zijn, onverdeeld van hart. 

Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt. 

Dat in ons midden liefde woont, God zelf. 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
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Mogen wij zien, met allen die al dáár zijn, 

verheerlijkt in het licht, uw Aangezicht 

onmetelijke vreugde, zekerheid 

waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen. 

 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

 

 

Bereiding van de gaven 

Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit Uw milde hand hebben 

wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het 

werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. 

Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen. 

 

Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben 

wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard, 

het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.  

Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen. 

 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door 

God, de almachtige Vader.  

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 

Heer, mogen de gaven van brood en wijn 

die wij U aanbieden en die Gij heiligt 

een teken zijn van onze verbondenheid 

met U en alle mensen 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Prefatie I van Hemelvaart 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. 
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Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is 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. 

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 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: 

Heilig 

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. 

Eucharistisch gebed V 

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. 

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 
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wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste 

toe. 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. 

 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. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

GvL 307 

Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw kruis 

en verrijzenis. 

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. 

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. 

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 Franciscus, aan onze bisschop 

Johannes en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. 

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in 
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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 heilige Jozef haar bruidegom, 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. 

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. 

Onze Vader 

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 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. 

 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 

geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij gesteund door Uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn van zonde, 

en beveiligd tegen alle angst en onrust. 

Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 

de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

 

Vredesgebed en vredewens 
Wanneer wij, zoals de leerlingen, 

terug naar ons huidige bestaan worden gezonden, 

dan weten we dat we leven in een verscheurde wereld. 

Daarom bidden wij: 
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Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’, 

let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk; 

vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. 

Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. 

 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En met uw geest. 

 

Lam Gods 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm u over ons, 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm u over ons, 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

geef ons de vrede. 

 

Uitnodiging tot de communie 
Vlak voor zijn hemelvaart belooft de opgestane Heer 

dat Hij zijn apostelen met kracht zal bijstaan 

als zij getuigenis afleggen van zijn blijde boodschap. 

Hij zal hen sterken, net zoals Hij dat nu wil doen 

door de gaven van deze Maaltijd. 

 

Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 

maar spréék en ik zal gezond worden… 

 

Gebed bij de ‘geestelijke communie’ 

Mijn Jezus, 

ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. 

Ik bemin U en verlang naar U. 

Kom in mijn hart. 

Ik omhels U, verlaat mij nooit meer. 
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Communielied: Viri Galilaei quid admiramini    

Viri Galilaei, quid admiramini  

aspicientes in caelum? alleluia: 

quemadmodum vidistis eum  

ascendentem in caelum, ita veniet, 

alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te staren? 

Zoals je Hem gezien hebt, opstijgend naar de hemel, 

zo komt Hij weder. 

 

Gebed na de communie 

God, wij hebben het feest gevierd van onze Heer 

die in uw heerlijkheid is opgenomen. 

Hij heeft in deze wereld een weg gebaand naar U. 

Geef dat wij Hem volgen 

en eenmaal U aanschouwen 

van aangezicht tot aangezicht. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

Zending en zegen 

Bang om de wijde wereld in te gaan? 

Vrees niet, er komt kracht, je krijgt heilige Geest over jou. 

Zoek het niet te ver weg. Het kan zelfs vanuit thuis. 

Door een levensteken te geven aan wie alleen zit. 

Door een luisterend oor te bieden. 

En door te helpen waar je kunt. 

Ga dan als leerling van Hem die jou het liefste ziet; 

ga als gedoopte, als een frank en vrij mens. 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

U zegene de almachtige God 

wiens enige Zoon op deze dag de hemel is binnengegaan 

en die u in staat heeft gesteld Hem te volgen tot waar Hij is. 

Amen. 

Hij geve u dat Christus bij zijn komst voor het oordeel 

aan u verschijnt, voor altijd verzoend, 
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zoals Hij na zijn verrijzenis aan zijn apostelen is verschenen. 

Amen. 

Moge u die door uw geloof weet 

dat Hij zit aan de rechterhand van de Vader 

ook met vreugde ervaren, 

dat Hij volgens zijn belofte met u blijft 

tot aan het einde van de tijden. Amen. 

 

Zegene u de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest. 

Amen. 

 

Slotlied:  Al heeft Hij ons verlaten (GvL 403)  

 

1. Al heeft Hij ons verlaten,  

Hij laat ons nooit alleen.  

Wat wij in Hem bezaten  

is altijd om ons heen  

als zonlicht om de bloemen  

een moeder om haar kind.  

Teveel om op te noemen  

zijn wij door Hem bemind. 

 

2. Al is Hij opgenomen,  

houd in herinnering,  

dat Hij terug zal komen  

zoals Hij van ons ging.  

Wij  leven van vertrouwen,  

dat wij zijn majesteit  

van oog tot oog aanschouwen  

in alle eeuwigheid.  
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Gebed bij de beproeving door het corona-virus 

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 

bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 

Door Christus onze Heer. 

Amen. 
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Steun de parochie met uw gift. 

Door de maatregelen vanwege het Coronavirus zijn alle publieke 

liturgische vieringen opgeschort. Daardoor kunnen ook de collectes niet 

worden gehouden. Nu wij, noodgedwongen, alleen op afstand kunnen 

vieren, vragen wij u de parochie ook in deze tijd financieel te 

ondersteunen. 

Het bankrekeningnummer van uw deelgemeenschap vindt u op de website 

van de parochie of van uw eigen deelgemeenschap. 

Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift. 
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