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De Goede Herder – 13 mei 2021 

Hemelvaart van de Heer 

Voorganger – pastoor Broeders 

Misgezangen – Thomasmis van Jan Raas 

__________________________________________ 

 

Intrede – Koorzang: Viri Galilei –  Handelingen 1, 11 

 

Viri Galilei, quid admiramini aspicientes in caelum? Alleluia: 

quemadmodum vidistis eum ascendentem in caelum, ita veniet, alleluia. 

 

Mannen van Galilea, wat staat ge verbaasd naar de hemel te kijken?  

De Heer zal op dezelfde wijze terugkeren als gij Hem naar de hemel  

hebt zien gaan. 

 

Openingszang –  Koorzang: Gij die verrezen zijt -  607 

 

Gij, die verrezen zijt, Heer, in het licht van uw luister; Gij moet geprezen 

zijn, stralende ster in het duister. Heer, op uw licht zijn onze ogen gericht, 

voer ons omhoog uit het duister.  

 

Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven; Gij zijt ons 

paaslam, Gij hebt ons uw lichaam gegeven. Christus, uw Bloed heeft ons 

bewaard en gevoed; Herder en leidsman ten leven.  

 

Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde, Gij die vernomen 

zijt, Woord van de eeuwige Vader. Gij spreekt ons vrij, teken van leven zijt 

Gij. Voer ons omhoog naar uw Vader.  

 

 

Woord van welkom 

 

Bede om ontferming – Koorzang: Heer ontferm U 

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

 



                                                                                                                                               

 2 

Lofzang : Koorzang: Eer aan God in den hoge 
 

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 

 

Eerste lezing – Handelingen 1, 1 - 11 

 

Antwoordpsalm – Koorzang: God voer omhoog – Ps. 47 

 

God voer omhoog bij gejuich als bazuinen. 

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. 

God voer omhoog bij gejuich als bazuinen. 

God voer omhoog bij gejuich als bazuinen. 

Hij, Hij de Heer, bij de stoot op de ramshoorn. 

Zingt God ter ere uw loflied bij harpslag. 

Zingt onze koning bij harpslag uw psalmen. 

Goed voer omhoog bij gejuich als bazuinen. 

Hij is de koning, beheersend het aardrijk; 

zingt God ter ere uw welgevoegd harplied. 

God is gebieder beheersend de volken, 

God zet zich neder ten zetel hoogheilig.  

God voer omhoog bij gejuich als bazuinen. 
 

Tweede lezing –  Efeziërs 4, 1 – 13 (of 4, 1 – 7. 11 – 13)  of  Ef. 1, 17 - 23 
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Acclamatie voor Evangelie – Koorzang: Halleluja,  

 

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. 

Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld, Alleluja 

 

Evangelie – Marcus 16, 15 - 20 

 

Na het evangelie – Koorzang:  God heeft Hem hoog verheven - 262 

 

God heeft Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven 

alle namen is: Jezus Christus is de Heer.  

 

Overdenking - Orgelspel 

 

Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God - gesproken 

 

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. 
 

Acclamatie op de voorbeden –  Heer onze God -  gesproken 
 

Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons 

Bereiding gaven en collecte –  Koorzang:  Verkondig alle mensen 

 
Verkondig alle mensen wat ik u zeggen zal:  

mijn woorden brengen vreugde en vrede overal. 

 

Verkondig aan eenieder die hier geboren wordt: 
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wij zijn niet langer vreemden maar kinderen van God. 

 

Verkondig aan de blinden: een licht is opgegaan,  

wij lopen niet verloren, er is een weg te gaan. 

 

Verkondig aan wie zoeken: niet eeuwig duurt uw nood; 

Ik ben uw weg naar vrede; Ik ben uw levensbrood. 

 

Prefatie/Dankgebed – Koorzang: Heilig. Heilig de Heer 
 

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 –  729 

 

Acclamatie –  Redder van de wereld -  gesproken 

 

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

en verrijzenis. 

 

Onze Vader  - gesproken 
 

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. 

 

Vredeswens    

 

Breking van het  brood – Koorzang: Lam Gods 

 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,  

ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,  

geef ons de vrede.  
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Communiezang – Koorzang:  Nooit hoorden wij andere stemmen 

 
Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze. 

Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen, 

Nooit andere goddelozer mensen dan wij. 

Maar er was daglicht, alle dagen, wat ook gebeurde, 

alsof wij liepen over een onzichtbaar weefsel,  

boven de afgrond gespannen, dat niet scheurde. 

Nooit werd iemand weggetild uit de tijd. 

Maar soms even wordt lijden opgeschort 

of dragen mensen het samen. Zo zouden wij moeten leven. 

 

Ave Maria: Koorzang: Ave Maria van Haagh 

 

Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,  

et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei,  

ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 
 

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de  gezegende 

onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, 

moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. 

 

Gebed  

  

Mededelingen   

 

Zegen 

 

Slotzang – Al heeft Hij ons verlaten -  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 



                                                                                                                                               

 6 

 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. 
 


