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De Goede Herder – 26 mei 2022 

Hemelvaartsdag – jaar C 

Voorganger – pastoor Broeders 

Zang – Dames- en Herenkoor -  orgel: Jorge Silva 

Misgezangen – Te Deum Laudamus van Perosi  

__________________________________________ 

 

Introitus – Intredezang 

 

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 –  Christus die verrezen is - 411 

 

Woord van welkom 

 

Bede om ontferming – Kyrie 

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

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

 

Lofzang / Gloria 

 

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 caelestis, Deus Pater omnipotens. 

Domine Fili unigenite, Jesu 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. Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu in  gloria Dei Patris. Amen .  

 

Gebed 
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Eerste lezing – Handelingen 1, 1 - 11 

 

Antwoordpsalm – God voer omhoog bij gejuich als bazuinen -  Ps. 47 

 

Tweede lezing – Hebreeën 9, 24 – 28; 10, 19 – 23 

        Of                Efeziërs 1, 17 - 23 

 

Acclamatie voor Evangelie – Halleluja  

 

Gaat dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen.  

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

 

Evangelie – Lucas 24, 46 - 53 

 

Acclamatie na het evangelie – Lof en heerlijkheid -  264 

 

Overdenking - orgelspel 

 

Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God - 273 

 

Acclamatie op de voorbeden –  Dichtbij is God – GVL blz 258 
 

Dichtbij is God voor wie Hem roepen 

 

Bereiding gaven en collecte – Al heeft Hij ons verlaten -  403 

 

Prefatie/Dankgebed – Sanctus 

 

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                          

 

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 

 



                                                                                                                                               

 3 

Acclamatie –  Redder van de wereld -  306 

 

Door Hem en met Hem 

 

 
 

 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. 

  Pr.: Verlos ons Heer …. 

 

A. Want van Uis het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen 

  

  Vredeswens 

 

  Breking van het  brood – Agnus Dei  

  

   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei,  

   qui tollis peccata  mundi, dona nobis pacem. 

 

   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- Die himmel erzählen 

 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und seiner Hände Werk zeigt  

an das Firmament, und seiner Hände Werk zeigt an das Firmament.  Dem 

kommenden Tage sagt es der Tag, die verschwand, der folgende Nacht, die 

Nacht die verschwand der folgenden Nacht. Die Himmel erzählen die Ehre 

Gottes, und seiner Hände Werk, und seiner Hände Werk zeigt zeigt an das 

Firmament. In alle Welt ergeht das Wort, jdem Ohre klingend, keiner 

Zunge fremd. Keiner, keiner, keiner Zunge fremd, keiner, keiner, keiner 

keiner Zunge fremd. 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und seiner Hände Werk, und seiner 

Hände Werk zeigt an das Firmament, zeigt an das Firmament, zeigt an das 

Firmament. 

 

De hemelen verkondigen Gods lof en het firmament toont het werk van zijn 

handen. De dag vertelt het de komende dag; de nacht die verdween, de 

volgende nacht. De hemelen verkondigen Gods lof en het firmament toont 

het werk van zijn handen. Door heel de  

wereld gaat het woord, het klinkt in ieder oor en is voor geen mond 

onbekend. De hemelen verkondigen Gods lof en het firmament toont het 

werk van zijn handen. 
 

 

  Mededelingen  

 

  Zegen – gesproken 

 

  Slotzang –  Lied om mee te gaan -  655 


