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 VERBINDEN 

 

Lied 

Welkom 

  

Gebed om nabijheid  

Hemelvaart roept ons op  

om er vaart achter te zetten,  

om er op uit te trekken  

en het Goede Nieuws te gaan verkondigen. 

 

Heer, wij zijn geroepen  

om onze verantwoordelijkheid op te nemen 

en ons in te zetten  

voor onze medemensen en voor uw schepping. 

 

Christus, wij zijn geroepen  

om de zending die Gij ons hebt toevertrouwd, 

waar te maken. 

 

INZETTEN 



Heer, wij zijn geroepen  

om uw Liefde zichtbaar te maken. 

In de noden en vragen van mensen rondom ons 

kunnen wij U horen, God. 

 

 
 

Lied 

Geloofd om elk die U bemint, halleluja, 
en tot vergeven is gezind, halleluja, 
in vrede pijn en moeite lijdt, halleluja, 
eens kroont Gij hem met heerlijkheid, halleluja. 
Halleluja,halleluja,halleluja. 
 
Geloofd, gezegend zijt Gij, Heer, halleluja, 
wij brengen U de lof en eer, halleluja, 
Wij willen nederig en klein, halleluja, 
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. 
Halleluja,halleluja,halleluja. 
 

Gebed 

Vader,  

waar mensen samen zijn, zijt Gij aanwezig. 

Door het beleven van deugddoende relaties  

worden we opgenomen in uw hemel, 

gaandeweg, dag na dag.  

Vandaag op het feest  

van Jezus' Hemelvaart bidden wij U: 

mag zijn levenswijze ons helpen  

om zijn woorden te verstaan  

en zijn daden te doen.  

Door onze inzet kunnen wij waarmaken  

wat Hij ons heeft voorgeleefd:  

dat liefde leven doet. Amen. 

 

 

 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zending en zegen 

 

 

   

 

 

    

 

   Zalige Hoogdag!! 

Meevieren in open lucht? 

Geef je naam door via de website: 

parochie-heilige-nicolaas-van-myra-sint-niklaas/

informatie/liturgie vieren in openlucht. 

Dat kan ook door te bellen en je bericht in te 

spreken op dit nummer: 0474 16 44 95. 
 

We blijven natuurlijk ook de viering uitzenden 

vanuit de Sint-Jozefkerk via livestream. 



Vredewens  

God van hemel en aarde,  

geef ons de moed om te geloven en te beseffen 

dat wij ten volle verantwoordelijk zijn  

voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons. 

Als wij onze oren en ogen openen, 

en te gepasten tijde ook onze handen en monden  

om uw Boodschap metterdaad te verkondigen, 

dan zullen wij worden  

zoals Gij ons hebt gedroomd: 

een volk van vrede, één van hart en één van ziel. 
 Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

 Geven wij elkaar een hartelijke blijk  

 van vreugde en vrede. 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

Slotgebed 

Heer, onze God, 

Gij zijt niet onbereikbaar, niet ver weg. 

In Jezus hebt Gij getoond wie Gij zijt:  

een nabije God. 

Gij gaat voor ons uit, 

Gij komt ons nabij als we zoeken,  

Gij draagt ons als het moeilijk wordt.  

Wij bidden dat wij aan den lijve ondervinden 

dat Gij een God van Leven en van Liefde zijt. 

Amen. 

Om in stilte te lezen 
Je hoort een stem die zegt: 

“Ik ben er. Ik ga met je mee.” 

Je kijkt om je heen  

en je ziet een mens die je toelacht, 

ogen die je moed geven, 

een hand die je vasthoudt: jij telt mee! 

 

Je wordt dan warm vanbinnen. 

God gaat steeds mee in mensen. 

 

Soms zijn anderen moe, ongelukkig, alleen. 

Dan kan ik warmte geven als vuur. 

'Vuur brengen' is niet gemakkelijk. 

En toch droomt God ervan  

dat iedere mens de andere verwarmt. 

Hij houdt van iedere mens. 

 

Vuur is Jezus komen brengen, 

kracht, licht, 

om kleur te geven aan het donker, 

om ons te ontdooien, 

de weg te vinden naar elkaar. 

 

Geef ons iedere dag opnieuw  

een kleine vonk van uw Vuur, Heer, 

want wij zijn de aanstekers van uw heilig Vuur. 

Inleiding op de Lezingen   
In de eerste lezing horen we het verhaal  

van de hemelvaart. Wat daarin opvalt is het verschil van 

blikrichting bij de leerlingen  

en bij die twee mannen in het wit.  

De leerlingen kijken naar boven,  

naar Jezus die achter de wolken verdwijnt. 

De mannen in het wit zeggen dat hun ogen  

op de aarde moeten gericht zijn. 

Dáár moet de Boodschap van de verrijzenis  

gerealiseerd worden. 

Bij dat laatste sluit onze evangelietekst aan: 

Jezus vraag zijn leerlingen zich in te zetten. 

 

Eerste lezing  Handelingen 1, 1-11 

 

Orgel 

 

Een moment met de kinderen 

 

Evangelie  Marcus 16, 15-20 

 

Acclamatie 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Geef ons geduld, vertrouwen en moed  

als wij geneigd zijn van de Kerkgemeenschap  

een gesloten huis te maken,  

als wij niet durven luisteren naar mensen  

die langs andere wegen dan wij gewoon zijn, 

oprecht naar U zoeken. 

 
Geef inzicht en vertrouwen  

aan hen die de wereld leiden. 

Dat zij zich niet laten leiden  

door wantrouwen en angst,  

door de macht van geld en goed. 

Zend uw Geest … 



Geef levensmoed en kracht  

aan hen die een leven moeten leiden  

op de grens van leven en dood 

Zend uw Geest … 
 

Gebed over de gaven 

Heer, onze God, 

in de zorg van Jezus voor het kleine en zwakke, 

hebben wij uw liefde voor alle mensen  

mogen herkennen. 

In deze gaven van brood en wijn  

herdenken wij uw Zoon, Jezus. 

Moge deze gaven  

ons ook met elkaar verenigen in zijn naam 

en ons ertoe aanzetten te leven in zijn spoor, 

op weg naar U, onze Vader, voor eeuwig. Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.  

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

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig.  

 

Wij danken U, barmhartige God, 

omdat Gij een God van mensen zijt, 

dat Gij onze God genoemd wil worden, 

dat Gij ons kent bij onze namen, 

en dat Gij de wereld in uw handen houdt. 

 

Want daarom hebt Gij ons geschapen  

en geroepen in dit leven: 

dat wij met U verbonden zouden zijn,  

wij, uw mensenvolk op aarde. 

 

Gezegend zijt Gij,  

Schepper van al wat bestaat; 

gezegend zijt Gij,  

die ons ruimte geeft en tijd van leven; 

gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen 

en om de lucht die wij ademen. 

 

Wij danken U voor heel de schepping, 

voor alle werken van uw handen, 

voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden 

door Jezus Christus, onze Heer. 

 

Daarom huldigen wij uw naam en zingen U toe: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar wij mogen U wel ontmoeten 

waar mensen van elkaar houden, 

genade zijn voor elkaar  

en uw schepping eerbiedigen. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar Gij geeft Uzelf aan ons, 

in een medemens, in een geliefde, 

in een reisgezel, in een zieke,  

in Jezus, de Dienaar van de wereld. 

De avond voor zijn lijden en dood 

zat Hij met zijn vrienden aan tafel (…). 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood, 
en belijden tot Gij wederkeert  
dat Gij verrezen zijt. 
 

Om dit te herdenken  

blijven wij het Brood breken voor elkaar, 

zoals zovelen reeds voor ons deden. 

Wij bidden voor de mensen  

die een bijzondere plaats innemen in ons hart, 

ook voor hen die van ons zijn heengegaan. 

Laat uw mensen nooit verloren gaan, 

bewaar hen in uw liefde, 

schrijf hun namen in de palm van uw hand. 

 

Zend uw Geest uit over uw Kerk. 

Geef ons hoop, God. 

Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 

Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen, 

zijt Gij onze Vader, 

nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader  

Laten we onze handen openen als teken  

van onze goede wil ons in te zetten. 

 

 


