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vetgedrukte tekst wordt door allen gesproken / gezongen 

 
Openingszang 232  (Psalm 47)         Allen staan op 

 
 

2. God stijgt blinkend schoon/ met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zingt Gods eer, heft aan, / 's Konings eer, heft aan. 
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 
 

3. Maakt het dan bekend: / Godes regiment 
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam. 
Eed'len treden aan / om op wacht te staan. 
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht. 
Hem, die 't aards geweld / paal en perken stelt. 
Hem zij lof en eer, / de verheven Heer. 
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Inleiding 
 
Genade zij u en vrede van God onze Vader, 
van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. 

Amen. 
 
Ik zal opgaan tot het altaar Gods, 

tot God, die altijd  weer mijn ziel met vreugd vervult. 
† Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Kyrielitanie  303 (melodie 982)    
 

 
 
 2.  Laat ons weer horen van vreugde, 
   en die gebroken zijn zullen weer opstaan: 
   ontferm U over ons.  Ontferm U over ons. 
 
 3.  God, schep een hart in ons dat zuiver is 
   en laat uw Geest ons vernieuwen: 
   ontferm U over ons.  Ontferm U over ons. 
 
 4.  Open uw mond en wij zullen spreken 
   en onze woorden zullen U prijzen: 
   ontferm U over ons.  Ontferm U over ons. 
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 5.  God, neem van ons aan wat wij geven: 
   ons hart dat klein is en gebroken: 
   ontferm U over ons.  Ontferm U over ons. 
 
Glorialied 

 

 

 
   
Gebed van het feest     
 
De Heer zij met u. 
 En met uw geest. 
Laat ons bidden.  
Almachtige God, wij bidden U: 
schenk ons die geloven in uw Zoon, 
die heden aan uw rechterhand verhoogd is,  
ook het geloof dat hij met ons zijn zal tot het einde der tijden, 
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U in de eenheid van de heilige Geest  
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
 Amen.                        Allen gaan zitten 
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Eerste schriftlezing                   Hebreeën 9, 24-28 
 
Lezing uit de brief aan de Hebreeën. 
 
Zusters en broeders, Christus is niet binnengegaan in een heiligdom 
dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het 
hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor 
ons pleit. Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn 
leven; hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar 
het heiligdom binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne is, 
want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens 
opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing 
van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde 
teniet te doen. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het 
oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd 
om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal 
verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het 
niet meer om de zonde. 
 
Hier eindigt de schriftlezing. 
 
Eerste tussenzang  666 

 
 

2. In tongen vuur, in felle gloed, kwam Hij die leert en leidt,  
geweldig als een wind die woedt, zo groot en wijd. 

 

3. Een vreemdeling die ons bemint, zo komt Hij, zacht van zin, 
tot Hij een hart vol ootmoed vindt, en woont daarin. 

 

4. Hoe liefelijk spreekt dan de Geest, als avondwind zo stil, 
en voedt de hoop, en stilt de vrees, en leidt de wil. 

 



 6 

5. Voor al wat goed en zuiver is en liefelijk van klank 
en uit de hemel lafenis zij Hem de dank. 
 

6. Geest van het licht, daal tot ons neer, zie onze zwakheid aan. 
Woon in ons hart en laat ons, Heer, voor U bestaan. 
 

Tweede schriftlezing                  Handelingen 1, 1-11 
 
Lezing uit de Handelingen der Apostelen. 
 
In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van 
Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de 
hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige 
Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn 
lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; 
gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij 
met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg 
hij hun op:‘ Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de 
belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in 
vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort 
worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die bijeengekomen 
waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het 
koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoord-de: ‘Het is niet jullie 
zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over 
de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen 
plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen 
jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel 
Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Toen hij dit 
gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoogeheven en opgenomen 
in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen 
wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er 
opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, 
wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden 
in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie 
hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 
 
Hier eindigt de schriftlezing. 
 
Tweede tussenzang  663    
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2. Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,  
heerst over hemel, zee en land, halleluja. 

 
3. Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,  

wat in de psalm geschreven staat, halleluja. 
 

4. De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,  
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja. 

 
5. Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,  

de Here Christus die regeert, halleluja. 
 

6. De heilige Drievuldigheid, halleluja,  
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.           

 
Evangelie                Allen gaan staan 
                      
De Heer zij met u 
 En met uw geest. 
Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas. (24, 49-53) 
 U, Heer, zij glorie. 
 
In die dagen zei Jezus: ‘Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn 
Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit 
de hemel zijn bekleed.’ Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. 
Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, 
ging hij van hen heen en werd opgeno-men in de hemel. Ze brachten 
hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar 
ze voortdurend in de tem-pel waren en God loofden. 
Hier eindigt de lezing van het heilig evangelie. 
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Prediking                        Allen gaan zitten   
 

Geloofsbelijdenis                                       Allen gaan staan 
    

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 van de doden,  
die opgestegen is ten hemel, 
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 vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam;  
en het eeuwige leven. 
Amen. 

 
Voorbeden                   Allen blijven staan of knielen 
 

Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God. 
 

Elke voorbede eindigt met:  
.....  Laat ons bidden.                                                                

  321 
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Bij de laatste voorbede is er een korte stilte voor persoonlijk gebed. 
Hierna volgt het onderstaande slotgebed, of een ander naar keuze. 
 
God, die blijkens de kracht die in ons werkt  
bij machte zijt meer dan overvloedig te doen  
boven al wat wij vragen of denken,  
U zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus,  
tot in alle geslachten in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 
 
Vredegroet                         Allen gaan staan
  
De vrede van God,  
die alle verstand te boven gaat,  
zal uw harten en gedachten bewaren  
in Jezus Christus, onze Heer. 
 

  
   A-men. 
 
Geeft elkaar de vrede. 
 
Men brengt elkaar naar plaatselijk gebruik de vredegroet. 
 
Opdracht van de gaven  741                     Allen gaan zitten 
 
Tijdens het gezang wordt een collecte gehouden. 
De priester maakt het brood en de kelk gereed. 
Hij bewierookt de gaven, het altaar en de Paaskaars (symbolen voor 
Christus) en de gemeente.*             * Men gaat hiervoor staan  
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2. Verbreek de zegels van de nacht, 3. Zoals reeds Noach tot U riep  
open het graf dat op U wacht    en Jona, in het water diep,  
en geef de zegen van het licht,   zo loven wij uw scheppingswerk, 
hef over ons uw aangezicht!   gedoken in dit schip, uw kerk. 
 

4. Gij laat ons niet verloren gaan,  5. Brood dat ons moeder aarde gaf 
Gij doet ons droogvoets vóór U staan  staan wij hier aan uw tafel af: 
en thuis zijn in het paradijs    Gij geeft het ons als leven weer, 
als kinderen, spelenderwijs.    verbroken God, herrezen 
Heer! 
 

6. Eén lichaam zijn wij, dat Gij voedt 7. O Heer die overwinnaar zijt, 
met paschawijn, uw offerbloed,   uw rijk wordt zingend ingeluid, 
een schepping naar Gods  
evenbeeld  uw naam bereikt in mensentaal 
in U herenigd en geheeld.     een weg waar vrede volgen zal. 

 
Bidt, broeders en zusters,  
dat onze offerande aanvaard mag worden  
door God, de almachtige Vader. 
 De Heer neme de offerande aan uit uw handen,  
 tot lof en eer van zijn Naam,  

tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk. 
Amen. 
 



 11 

Gebed over de gaven       
 
Nu wij op deze dag de hemelvaart van uw Zoon gedenken, 
leggen wij U, Heer God, onze gaven in handen.  
Wij bidden U: houd onze ogen op U gericht 
en doe ons van dag tot dag leven in verbondenheid  
met Christus, onze Heer. 
 Amen. 
 
Eucharistisch gebed 16                 Allen gaan staan
  
 
   
      De Heer zij met u. 
 
   
      En met uw geest. 
 

       
 
      Op-waarts de har-ten. 
 
        
 

     Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 

 
 
   Brengen  wij  on-ze dank aan de Heer on-ze God. 
      
 
       
       Hij  is   on-ze dankbaarheid waar-dig. 
 
Ja, waardig zijt gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader, 
machtige God der eeuwen, door Christus, onze Heer, 
want Hij is verrezen en aan zijn discipelen verschenen,  
hij is opgestegen boven alle hemelen, 
om ons te doen delen in de heerlijkheid  
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die hij van U, zijn Vader, heeft ontvangen. 
Daarom heerst allerwegen blijdschap, 
het gehele aardrijk is vervuld van vreugde.  
Daarin delen ook de engelen in de hemel,  
de machten en krachten, die U opgetogen prijzen 
en met een lofzang die geen einde neemt  
uw grote Naam belijden:                                                   Heilig mis 8 

 

 
 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want Hij die ten onder ging aan mensen als wij 
en die verdronken is in de diepte van de dood, 
als een licht is hij ons opgegaan,  
het levenslicht voor allen die ten dode opgeschreven zijn. 
Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd: 
Neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
Zo heeft hij ook de beker genomen, 
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daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven en gezegd: Drinkt allen hieruit. 
Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor u  
en voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. 
Telkens als gij dit doet, zult gij het doen tot mijn gedachtenis. 

 
 
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, 
met dit brood en deze beker en wij bidden U: 
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde 
en aanvaard ons offer van lof en dank. 
 
Zend over deze gaven uw Geest en be-adem ons bestaan, 
dat wij als opgewekte mensen uw liefde delen,  
uw waarheid spreken, uw recht en vrede behartigen. 
Gezegend zij uw Naam, God van ons leven, 
hier en nu en tot in lengte van dagen, 
door Jezus Christus, onze Heer.  
   

 
    A-men, a-men,  a - men. 
  
Het Gebed des Heren  (oecumenische tekst) Allen blijven staan 
 
Laten wij bidden tot God onze Vader  
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 
 

Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
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zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen.       
 

Het breken van het brood 
 
De priester breekt het brood, terwijl koor en gemeente zingen: 
 

 

 
  
Communie 
 
Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. 
 

Hierna zeggen allen driemaal (terwijl men zich op de borst slaat): 
 

 Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
 maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. 
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Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, 
en met ons de tegenwoordigheid van Christus willen vieren. 

 
Lied na de communie   667                    Allen zitten 
 

 

 
 

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. 

 
Gebed na de communie           Allen gaan staan of knielen 
 
Laat ons bidden. 
Wij danken U, Heer, vor de gaven die wij hebben ontvangen. 
Laat uw Geest over ons komen en geef ons de kracht  
om te getuigen van hem die wij verwachten: 
Christus, onze Heer. 
 Amen. 
 

nr.1 
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Zegen           
 
Slotzang   670 

 
 

2. Wijd open staan de deuren, nu is de toegang vrij. 
  Voor wie verweesd hier treuren is Jezus´ hulp nabij.  
  Al dreigen nog gevaren, al wacht ons kruis en strijd, 
  de Geest zal ons bewaren, de Geest, die troost en leidt. 
 

 
 
 

U bent van harte uitgenodigd op de koffie ! 
(in ´De Bolder´, Bloemstraat 124) 

 
 


