
 1 

 
H. Livinusparochie 

in Herzele & Sint-Lievens-Houtem 
Bisdom Gent 

Ik ben met u, alle dagen 
 

Hemelvaart van de Heer (A-cyclus) 
21 mei 2020 – Sint-Martinuskerk, Herzele 

 
 
 
INTREDELIED: Al heeft Hij ons verlaten 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
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, 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. 

 
 
MOMENT VAN INKEER: Win onze harten voor uw Geest 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
1. Win onze harten voor uw Geest, 

waarmee Gij ons verlangen leest: 
Kyrie eleison! 

2. En teken ons met licht en vuur, 
met adem voor de lange duur: 
Kyrie eleison! 

3. Als onze lofzang ooit verstomt 
legt Gij het lied in onze mond: 
Amen. Halleluja! 
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LOFZANG: U, Heer, zij lof gebracht 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
1. U Heer zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere. 

Wat Gij almachtige, veilig behoudt komt U eren. 
Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, wil U, zijn oorsprong vereren. 

2. Wie in uw liefde woont, heiligen, engelenkoren, 
wie aan uw rechterhand neerzit, in liefde herboren, 
zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal: Heilig is God in den hoge. 

3. Erbarm U over ons, als ons de zonden benauwen, 
wees ons genadig, Heer, omdat wij vast op U bouwen. 
In eeuwigheid, daar Gij de Heiland zijt, blijft Gij de rots van vertrouwen. 

4. Daarom Heer smeken wij: wil uw getrouwen bewaren, 
die Gij door ’t Nieuw Verbond van eeuw’ge dood wilde sparen. 
Zegen het volk, zegen het volk van uw Naam, leidt het in eeuwigheid, amen. 

 
 
LEZING uit de Handelingen der Apostelen (1,1-11) 
 
 
PSALM 47 (46), 2-3.6-7.8-9 
 
R/ God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. 
 
 
LEZING uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Efeze (1,17-23) 
 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 
Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen. 
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
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EVANGELIELEZING (Mt 28,16-20) 
 

Ik ben met u, alle dagen. 
 
 
ACCLAMATIE NA HET EVANGELIE 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
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, en 
geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, 
gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de 
doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn 
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 vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig 
leven. Amen. 
 
 
BIJ DE VOORBEDE 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Kome over ons uw Geest, uw kracht tot vrede. 
Geef het kwaad geen macht over ons. 
 
 
BIJ HET EUCHARISTISCH GEBED 
 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer. 
 

 4 

ONZE VADER 
 
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. … 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 
 
GEBED BIJ DE SPIRITUELE COMMUNIE 
 
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed. 
Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven, maar dat is 
nu onmogelijk. Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn 
met U. Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij 
woont. Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God. 
 
 
COMMUNIEZANG: Jij die bent 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Jij die bent: ‘ik zal er zijn voor u’, Naam die zin is van ons leven, 
wees nabij, word zichtbaar hier en nu. Groei in ons, kom in ons tot leven. 
 
Jij die zegt: “de minsten zijn mijn broeders”, 
die vanuit hun wereld tot ons spreekt, 
die ons roept te zijn elkanders hoeder, 
leer ons zien uw licht dat openbreekt. 
 
Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen, 
zonder waardigheid en zonder naam, 
uitgesloten, altijd alles tegen, 
Jij roept ons om aan hun kant te staan. 
 
Jij, het Woord dat in ons waar moet worden, 
wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt, 
jij die hoop zijt op een nieuwe morgen, 
wij het beeld van U die leven zijt. 
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TOEWIJDING AAN MARIA: Maria, poort van Gods genade 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Maria, poort van Gods genade, gij hebt gedragen en gevoed 
die hemel en aarde niet omvatten. Gij dienstmaagd des Heren, wees gegroet. 
 
Leer ons in deemoed met U waken in aandacht bij Gods heilig Woord, 
dat wij het aanhoren en bewaren, o Zetel der Wijsheid, zoals Gij. 
 
Gegroet, Gij moeder van genade, u prijzen alle volken groot. 
Gezegend zijt Gij onder de vrouwen. Gezegend, die Gods Woord hebt geloofd. 
 
 

In prettige samenwerking met: 
 
 

 
 
 

 
 


