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Liturgie “Hemelvaart van de Heer” –  21 mei 2020 
 
 
Kruisteken en Openingswoord: 
Pr. Hartelijk welkom U allen op dit hoogfeest waarop wij Jezus’ terugkeer naar zijn Vader 

vieren. Moge God hier in ons midden aanwezig zijn in de naam van + de Vader, de Zoon 
en de H. Geest. Amen. 
Hemelvaart markeert een begin- en een eindpunt. De periode met de aardse Jezus wordt 
afgesloten. De Kerk van de levende herinnering begint. Misschien kan je dat vergelijken 
met het moment waarop je het ouderlijk huis verlaat om je eigen nest uit te bouwen. 
Je weet genoeg om die nieuwe taak aan te vatten, maar toch is er even dat vacuüm en 
de bezorgde vraag: Red ik dat? Hoe zal het gaan? Een beetje bemoediging kan dan 
deugd doen. Moge deze viering ons die bemoediging schenken. 

 

 
Schuldlitanie: 
Pr. Laten we bij het begin van deze viering samen bidden om Gods ontferming.  
 
L  Van U getuigen is iedere dag weer opnieuw naar het evangelie willen leven. 

Soms ontbreekt het ons aan moed en getuigeniskracht.  Heer ontferm U. 
 
L  Van U getuigen is blijven geloven en telkens weer opnieuw beginnen.  

Dikwijls ontbreekt ons aan moed om door te gaan. Christus ontferm U. 
 
L  Van U getuigen is kracht putten uit de bezieling van Gods Geest. 

Vaak zien wij niet hoe Hij werkzaam is in ons en in de anderen. Heer ontferm U. 
 
Pr. Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, ons herscheppen tot taakbewuste 

mensen en ons eens binnenleiden in zijn heerlijke woning, waar plaats is voor velen tot 
in lengte van dagen. Amen. 

 
Openingsgebed:  
Pr.: Hemelse Vader, uw opgestegen Zoon spoort mensen aan Zijn werk van bevrijding voor 

te zetten. Wij bidden U: maak ons dit uur gevoelig voor Zijn woorden van verlossing en 
Zijn tekenen van Liefde. Dit vragen U door Jezus, uw Zoon die altijd met ons zal zijn. 
Amen. 

 
Eerste lezing:  Uit het boek van de handelingen van de apostelen. (Hand.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 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." 
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Evangelie: (Matteüs 28,16-20) 
 
In die tijd begaven zich de elf leerlingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen 
had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze 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 
“Als God niet meer zichtbaar is…”, dat is de hamvraag die ons op dit feest van Hemelvaart 
wordt gesteld. Als God niet meer zichtbaar is… God is natuurlijk nooit zichtbaar geweest. Hij liet 
zich wel zien in Jezus Christus, zo vertelt onze geloofstraditie. Maar die Jezus is vandaag naar 
de Hemel getrokken… 
God was vroeger veel meer zichtbaar in onze samenleving. Hij was overal aanwezig in de veel 
kapelletjes, in de zovele uitingen van geloof, bedevaarten, rozenkransen. Je kon overal 
verwijzingen tegenkomen naar God. Die tijd is wel grondig veranderd.  
Als God minder zichtbaar is geworden in onze samenleving, wat staat ons dan te doen? In het 
evangelie en in het verhaal van de Handelingen van de apostelen gaat het hier over. Ga maar 
op weg. Ga maar naar andere mensen en vertel over je ervaringen. Luister naar hen. Ga in 
gesprek. Maar weet één ding: God is met jou. Ja, zo is onze God: bij de mensen. God is kracht, 
dynamiek. God is creativiteit, God is hoop, is liefde. Misschien kunnen we allemaal wel een 
eigenschap opnoemen, een mooie eigenschap, een belangrijke waarde in je leven, die jij in 
verband brengt met God en je geloof. Iets dat je heel belangrijk vindt in je leven en waar je echt 
achter staat: een prioriteit noemen we dat.  
Als God minder zichtbaar is geworden, dan hebben we gelukkig nog die mensen die Hem laten 
zien. Dat zijn niet mensen met veel tamtam. Het zijn mensen die doen wat ze moeten doen. Het 
zijn vaak niet de grote acties die God zichtbaar maken. Het is meer dat kleinschalig gebeuren 
waarin mensen echt voor elkaar aanwezig zijn.  
Als wij die mensen zouden zijn, onze geloofsgemeenschap hier, die God zichtbaar zou maken: 
hoe zouden wij dat doen? Hoe kunnen mensen aan ons merken, dat we mensen van geloof 
zijn, die God zichtbaar maken? Misschien is het hier in ons samen vieren: in ons zingen en 
bidden rond brood en wijn. Misschien is het in ons getuigenis dat we gelukkige mensen zijn, 
omdat we geloven in God die een mens nooit laat vallen. Misschien is het in onze sociale zorg 
voor kwetsbaren die we niet verstoten, maar durven opnemen in ons midden.  
Waar God niet meer zichtbaar wordt gemaakt, gaat een samenleving onderuit. Waar mensen 
alleen maar eigen profijt nastreven, vallen gaten in het netwerk dat we samen vormen, gaten 
waardoor heen mensen vallen en niet meer opstaan. Maar waar God wel zichtbaar gemaakt 
wordt daar bloeit iets moois: daar bouwen we aan dat Rijk Gods waar we in geloven: dat elke 
mens de moeite waard is. Laten we zo God maar zichtbaar maken hier bij ons.  
 
Marc Verwaeren, pastoor-deken 
 
 
Voorbeden: 
Pr.  Hemelvaart is niet zozeer een feest van afscheid, maar van aanwezigheid.  

Laten we dan bidden om Gods tegenwoordigheid in ons leven en in onze wereld.  
 
Le.  Dat wij Gods aanwezigheid mogen herkennen in de vele, kleine en mooie dingen 

van elke dag. Laat ons bidden. 
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Le.  Dat wij op zoek gaan naar God in het woord van het evangelie en het brood van dit 
samenzijn. Laat ons bidden. 

 
Le.  Dat wij, op deze feestdag van de christelijke arbeidersbeweging en van ‘Rerum 

Novarum’ God op het spoor komen in de dagelijkse inzet voor elkaar en voor vele 
anderen. Laat ons bidden. 

 
Le.  We gedenken ook alles wat ons op deze parochie ter harte gaat: onze zieken en 

eenzamen. We bidden ook voor onze lieve doden. Laat ons bidden. 
 
Pr. God van alle leven, wees in ons midden. Verhoor onze gebeden en laat niet af ons te 

roepen tot de gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
 
Gebed over de gaven:  
Pr. Zorgzame God, brood en wijn zijn in ons midden, goede gaven van de aarde. Verzamel 

ons rond uw tafel voor de maaltijd van onze Heer: de hemel op aarde. Verheug ons met 
uw vreugde. Door Christus, onze Heer. Amen. 

 
Vredesgebed: 
Pr.  Jezus Christus heeft voor ons de weg gebaand en is nu voor ons bij God present. 

Daarom bidden wij met vertrouwen tot Hem: Heer Jezus Christus, Gij hebt ons de weg 
getoond om te komen tot een vrede die onze wereld niet geven kan. Schenk ons uw 
vrede, nu en altijd. Amen. De vrede van de heer zij altijd met u.  

 
Uitnodiging tot de communie:  
Pr.:  Voor ons is het moeilijk om Jezus te volgen in zijn nooit aflatende dienstbaarheid. 

Daarom sterkt Hij ons met zijn gaven. Gelukkig wij die genodigd worden tot de maaltijd 
van de Heer. Zie het Lam Gods, Hij die wegneemt de zonden van de wereld. 

 
Bezinning na de communie: 
Le.: Blijf niet staren naar de hemel, maar ga kijken, horen en voelen hoe Jezus van Nazareth 

verder leeft in mensen. Kijk in de ogen van hartelijke mensen die tijd maken voor 
medemensen en je zal Hem zien. 
Luister naar de woorden die ze spreken en je zal Hem horen. 
Zoek de vreugde en de kracht die ze halen uit zijn manier van leven en je zal zijn 
aanwezigheid voelen. Kijk, luister en voel en je zal merken: Hij leeft verder, niet alleen bij 
God,  maar ook onder ons. 

 

Slotgebed:  
Pr.  God van hemel en aarde, zoals Gij Jezus hebt gezonden, zo zendt Gij ons. Leer ons, 

zoals Hij, grenzen te overschrijden. Maak onze liefde zonder maat en onze zorg voor 
elkaar grenzeloos. Doe ons zo in woord en daad getuigen van Hem, wiens naam boven 
alle namen is voor tijd en eeuwigheid. Amen. 

 
Zending en zegen: 
Pr. Geloof wat Jezus heeft beloofd: ‘Ik ben met jullie altijd door, tot aan het einde der tijden.’ 

Zijn aanwezigheid maakt ons tot mensen die een zegen zijn voor elkaar en die op Gods 
zegen mogen rekenen:  in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.  


