HEILIGE MIS
Hemelvaart van de Heer

Deze Heilige Mis wordt uitgezonden op
donderdag 21 mei vanaf 10:00 uur op het YouTubekanaal
Bonifatius Odulphus Maria Magdalena.
https://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg
De uitzending is ook later terug te kijken.

RK Parochie H. Odulphus
Assendelft
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+ OPENINGSRITEN
Intredezang: Onze Heer vaart ten hemel
Refrein

Jezus, onze Heer, Gods geliefde Zoon,
over heel de aarde wordt uw naam geprezen.
Neem ons bij de hand, voor ons naar het land
waarheen Gij als leidsman ons zijt voorgegaan. Refr.
Zoon van God die leeft, maakt ons hart bereid
om uw rijke gaven en uw licht t’ ontvangen!
Doe ’t geloof in U groeien in ons hart,
U die bron van hoop en onze Redder zijt! Refr.
Kruisteken en begroeting
Schuldbelijdenis
P: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.
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 de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
A: Amen.
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
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Lofzang
Refrein

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. Refr.
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. Refr.
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. Refr.
Gebed
+ LITURGIE VAN HET WOORD
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 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
3

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.”
Antwoordpsalm: Psalm 47
Refrein

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.
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Tweede lezing Efeziërs 1,17-23
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, die zijn lichaam
is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult.
Alleluia
Refrein

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer;
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Refr.
Evangelie Matteüs 28,16-20
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.”
Homilie
Geloofsbelijdenis
A: 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
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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
L: Laat ons bidden.
A: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
+ EUCHARISTISCHE LITURGIE
Offerande
U kunt uw offergaven storten op het rekeningnummer van uw kerk. De rekeningnummers vindt u in de beschrijving van de video en op de laatste pagina van dit boekje. Dank voor uw milddadigheid. De Heer zegene u en uw
gaven.
Offerandezang: Al heeft Hij ons verlaten

Aansporing tot gebed
P: 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.
6

Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed
P: De Heer zij met u.
A: En met uw geest.
P: Verheft uw hart.
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.
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 de
krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
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.
P: 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.
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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.
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.
P: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.
P: 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.
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Geef wijsheid en kracht aan paus N., aan onze bisschop N. 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.
P: 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.
Gebed des Heren
P: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord
onderricht, durven wij zeggen:
A: 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, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat
wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige
vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Vredesritus
P: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u;
mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw
kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die
leeft in eeuwigheid.
A: Amen.
P: De vrede des Heren zij altijd met u.
A: En met uw geest.
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Lam Gods
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.
P: Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.
Gebed voor de geestelijke communie
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 niet de communie 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.
Communiezang
Gebed na de communie

+ SLOTRITEN
Zegen
P: De Heer zij met u.
A: En met uw geest.
P: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
A: Amen.
P: Loven wij de Heer.
A: Wij danken God.
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Slotzang: De Heer stijgt op omhoog
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Uw offergaven voor uw kerk kunt u storten op:
Sint-Bonifatiuskerk:
Zie colofon parochieblad
of
NL42 INGB 0000 1060 61
t.n.v. penningmeester Sint-Bonifatiusparochie Zaandam
Heilige Odulphuskerk:
NL24 RABO 0103 5013 39
t.n.v. Bestuur RK parochie H. Odulphus
Heilige Maria Magdalenakerk:
NL36 INGB 0000 2464 31
t.n.v. Bestuur R.K. Parochie H. Maria Magdalena Zaandam

celebrant: pastoor-deken Floris Bunschoten
cantor: Angelique Broerse-Van Hal
organist: Jos Martens
opname en montage: Ton Kerssens
Gezangen tijdens deze Heilige Mis:
Mis voor de zondagen in de Advent en Veertigdagentijd - H. Strategier
(K,S,A)
Gloria de Lourdes - J.-P. Lécot (G)
Onze Heer vaart ten hemel (Le Seigneur monte au ciel) - J.-P. Lécot
Psalm 47 - S. van Roode
Halleluja - NSGV (refrein)
Al heeft Hij ons verlaten - t. J.W. Schulte Nordholt / m. H. Strategier
Gen Himmel aufgefahren ist - M. Franck
De Heer stijgt op omhoog - t. P. Penning de Vries / m. Gelukkig is het land
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