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Eucharistieviering 

Hemelvaart van de Heer - Hoogfeest  

Donderdag 21 mei 2020 

O.L.V. Hemelvaart – Nederhorst den Berg 
 

Voorgangers: pastoor J. Dresmé en diaken W. Balk 

Organist: I. Hamers 

Cantor: H. Buijs 

 

 

 

OPENINGSRITUS 

 

♫ Al heeft Hij ons verlaten (GVL403) (Melodie: Gij zijt in 

glans verschenen) 

 

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. 

 

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. 

 
(t. J.W. Schulte/m. H. Strategier) 

 

Welkom en begroeting 

 

Schuldbelijdenis 

 
Pr: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij 

ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen 
vieren: 
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A: 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. 

 
Pr: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 

zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen. 
 

♫ Heer, ontferm U (GVL221 – Markusmis)  

 

Heer, ontferm U 
Christus, ontferm U 
Heer, ontferm U 
 

Lofzang 

 

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen 

die Hij liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij 

verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; Heer, 

eniggeboren Zoon, Jezus Christus; Heer God, Lam Gods, Zoon 

van de Vader; Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm 

U over ons; Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard 

ons gebed; Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 

ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de 

Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de Heilige 

Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen 

 

Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

Eerste lezing (Hand. 1, 1-11) 
 
Uit de Handelingen van de 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 
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Antwoordpsalm (psalm 47) 
 
Refrein: God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met 

geschal van bazuinen. 
 

Alle volkeren, 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. – Refr. 
 
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! – Refr. 
 
Koning is God over heel de aarde, 
zingt dus een psalm voor Hem. 
Koning is God over alle naties, 
zetelend op zijn heilige troon. – Refr. 
 
Tweede lezing (Ef. 1, 17-23) 
 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Efese. 
 
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, 
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die zijn lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles 
vervult. 
 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Vers voor het Evangelie (Mt. 28, 19-20) 
 
Alleluia. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, 
zegt de Heer; Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der 
wereld. Alleluia. 
 
Evangelie (Mt. 28, 16-20) 
 
D: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
D: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Matteüs. 
A: Lof zij u, Christus 
 
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 
 
♫ U komt de lof toe (GVL265) 
 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen 
 
(t. W. Barnard/m. F. Mehrtens) 
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Verkondiging 
 
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. 
 
Voorbede met ♫ gezongen acclamatie (GVL361): 
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Collecte 

 

Voor de eigen parochie 

H. Antonius van Padua: NL28 RABO 0328 2928 50 

Sint Martinus: NL31 RABO 0328 2726 20 

O.L.V. Hemelvaart: NL19 RABO 0388 2775 21 

 

EUCHARISTIE 

 

♫ Psalm 67-I (GVL blz. 107) 
 

Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, 
alleluia. 

 

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,  
loven zijn machtig beleid, 
omdat Hij steeds op wondere wijze  
alles bestuurt in gerechtigheid. – Refr. 
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Hij is de God, die ons verblijdde,  
die onze nood heeft verstaan; 
die ons een hemels Paasmaal bereidde  
en zonder vrees door de wereld laat gaan. – Refr. 
 

Laat alle volken uw almacht vrezen, 
aller lof zij U gewijd, 
laat Heer, uw naam bezongen wezen, 
in aller eeuwen eeuwigheid. – Refr. 
 
(t. M. Copier/m. L. Deiss) 

 

Bereiding van de gaven 

 

Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard 

kan worden door God, de almachtige Vader. 

A: 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. 

 

Eucharistisch gebed 

 

Pr: De Heer zal bij u zijn. 

A: De Heer zal u bewaren. 

Pr: Verheft uw hart. 

A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Pr: 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 
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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 

krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder 

einde: 

 

♫ Heilig (GVL291 – Markusmis) 

   
A: 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. 

 

Pr: 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 n 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 wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs 
van zijn liefde tot het uiterste toe. 
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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. 

 
♫ Mysterie van het geloof (GVL304) 

 

A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Pr: 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. 
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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 en aan allen die 
Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 

 
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. 
 
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. 

 

A: 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. 
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♫ Lam Gods (GVL331 – Markusmis) 

 

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 

 
Nu wij helaas fysiek niet kunnen deelnemen aan de Eucharistie 

zoeken we woorden om Christus als Brood van Leven 

tenminste geestelijk te ontvangen. Bijvoorbeeld met de 

volgende woorden: Mijn Jezus, ik geloof dat U in het 

Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven 

alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik de 

communie niet daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de 

genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver 

mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, 

en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen 

 
♫ Communielied – Vernieuw Gij mij (GVL538) 

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!  

God, laat mij voor uw aangezicht,  

geheel van U vervuld en rein,  

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij,  

een geest van licht, zo klaar als Gij;  

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  

en ga de weg die U behaagt. 
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Wees Gij de zon van mijn bestaan,  

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht,  

van aangezicht tot aangezicht. 

 
(t. A. den Besten/m. Nürnberg 1676) 

 

Gebed na de communie 

 

SLOTRITUS 

 

Zegen en zending (GVL344) 

 

Pr: De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht 
over u lichten, en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 
en geve u vrede. 

A: Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht 
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht 
en geef ons vrede. 

 

Pr: En zegene u, de barmhartige God, 

 Vader, Zoon en heilige Geest. 

A: Amen, amen, amen. 

 

D: Gaat allen heen in vrede. 

A: Wij danken God.  
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♫ Dankt, dankt nu allen God (GVL415) 

 

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
  
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
 
(t. J. Wit/m. J. Crüger (1648))) 


