Hemelvaart

Al zegenend
Donderdag 26 mei 2022

Introitus
Viri Galilaei, quid admiramini
aspicientes in caelum?
Alleluia: quemadmodum
vidistis eum ascendentem in
caelum, ita veniet.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Omnes gentes plaudite manibus:
iubilate Deo in voce exsultationis.

Mannen van Galilea, wat staat ge
verbaasd naar de hemel te kijken?
Alleluia. De Heer zal op dezelfde
wijze wederkeren als gij Hem naar
de hemel hebt zien gaan.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alle volkeren, klapt in de handen;
juicht en jubelt ter ere van God.

Begroeting en inleiding
Schuldbelijdenis
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.
P: Moge….. A: Amen.
Vaste gezangen uit: 8ste mis ‘Missa de Angelis’
Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

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

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.

Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de
mensen die Hij lief heeft.
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,
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Domine Fili unigenite,
Iesu 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,
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu: in
gloria Dei Patris. Amen.

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 bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Handelingen 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 hen met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hen 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 hen
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
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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.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
Alleluia
Alleluia, alleluia.
Ascendit Deus in iubilatione,
et Dominus in voce tubae.
Alleluia.

Alleluia, alleluia.
God steeg op onder groot gejuich
en de Heer onder bazuingeschal.
Alleluia.

Tweede lezing: Hebreeën 9,24-28;10,19-23
Broeders en zusters, Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat door mensenhanden gemaakt - slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom; Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu voor onze
zaak bij God present te zijn. Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw
te offeren, terwijl de hogepriester, jaar in jaar uit, het allerheiligste binnengaat, met bloed dat niet het zijne is. Anders had Christus meerdere malen
moeten lijden, vanaf het begin van de wereld; maar in feite is Hij slechts
éénmaal verschenen, op het hoogtepunt van de geschiedenis om door
zijn offer de zonden te delgen. Het is het lot van de mens eenmaal te
sterven en daarna komt het oordeel; zo is ook Christus eenmaal geofferd
omdat Hij de zonden van allen op zich had genomen; als Hij een tweede
maal verschijnt zal het zijn los van de zonde, om heil te brengen aan allen
die naar Hem uitzien. Door het bloed van Jezus, broeders en zusters,
hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. In zijn eigen lichaam
heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg gebaand, dwars door het voorhangsel heen. We hebben nu ‘die grote priester die over het huis van God
is aangesteld’. Laten we dan dichterbij komen, maar met een oprecht hart
en in de volle overtuiging van ons geloof, ons hart rein gesprenkeld van
alle schuldbesef, ons lichaam gewassen met zuiver water. Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die de
beloften deed is betrouwbaar.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
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Alleluia
Alleluia, alleluia.
Dominus in Sina in sancto,
ascendens in altum, captivam
duxit captivitatum.
Alleluia.

Alleluia, alleluia.
De Heer is van de Sinaï naar zijn
heiligdom opgegaan. Opstijgend
liet Hij de gevangenen met zich
meekomen. Alleluia.

Evangelie: Lucas 24,46-53
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Zó spreken de Schriften over het
lijden en het sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden
op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Daarom zend Ik tot u wat door mijn
Vader beloofd is; blijft dus in de stad totdat gij uit den hoge met kracht zult
zijn toegerust.’ Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië; Hij hief de
handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende verwijderde
Hij zich van hen en Hij werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden Hem
en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich
voortdurend op in de tempel en zij verheerlijkten God.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
Verkondiging

Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et
invisibilium.
Et in unum Dominum,
Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante
omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de
lumine, Deum verum

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van
hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en
en onzichtbaar is,
en in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren
Zoon van God.
vóór alle tijden geboren
uit de Vader.
God uit God, licht uit licht,
ware God uit
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de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri: per
quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato; passus
et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum
gloria, iudicare vivos et
mortuos, cuius regni non
erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque
procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et
conglorificatur; qui
locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam,
catholicam et apostolicam
Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem
mortuorum. Et vitam venturi
saeculi. Amen.

de ware God,
geboren, niet geschapen, één
in wezen met de Vader, en door
wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en
omwille van ons heil, uit de
hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest
uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius
Pilatus, en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel, zit
aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid,
om te oordelen levenden en
doden; en aan zijn rijk komt
geen einde.
Ik geloof in de heilige 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
verheerlijkt; die gesproken heeft
door de profeten.
Ik geloof in de ene,
heilige, katholieke
en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot
vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van
de doden, en het leven van het
komend rijk. Amen.
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Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken.

Intermezzo: – Gereedmaken van de Tafel
Er wordt niet gecollecteerd.
U kunt uw gaven doneren
in de collectemandjes
bij het verlaten van de kerk

Offertorium
Ascendit Deus in iubilatione,
Dominus in voce tubae.
Alleluia

God steeg op onder groot gejuich
en de Heer onder bazuingeschal.
Alleluia

Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters …
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.

Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan de
Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.
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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 krachten die U
loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
Sanctus en Benedictus
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.

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
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.

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.
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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.
Pater noster
Oremus: Praeceptis salutaribus moniti, et devina institutione formati audemus dicere :
Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut
in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie;
et dimitte nobis debita
nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris;
Et ne nos inducas
in tentationem,
sed libera nos a malo.

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.

P: Verlos ons, Heer…
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen
Vredewens
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Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. (2x)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Communie
P: Zalig zij ...
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communio
Psallite Domino, qui ascendit
super coelos coelorum
ad Orientem. Alleluia.

Looft de Heer! Hij stijgt op tot boven
de hemel der hemelen, tot waar het
Licht zijn oorsprong vindt. Alleluia.

Slotgebed
Mededelingen
Zending en Zegen
P: 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.
A: Amen.
P: Hij geve u dat Christus bij zijn komst voor het oordeel
aan u verschijnt, voor altijd verzoend,
zoals Hij na zijn verrijzenis aan zijn apostelen is verschenen.
A: Amen.
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P: 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.
A: Amen.
P: Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A: Amen.

Slotlied: Al heeft Hij ons verlaten
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