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INTREDEZANG  ‘Al heeft Hij ons verlaten ‘   
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. 
 

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.                      
 
OPENINGSRITUS 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 
 

VIDI AQUAM 

 

Vidi aquam egredientem de templo, a latere dextro, 
alleluja: Et omnes, ad quos pervenit aqua ista, 
salvi facti sunt et dicent, alleluja.  
 

GLORIA EER AAN GOD 
 

GEBED 

Almachtige God, laat ons juichen en blij zijn, vol 
dankbaarheid, omdat de hemelvaart van Christus, uw 
Zoon, ook onze verheffing is. Zijn glorie bij U is onze 
hoop, want wij vormen één lichaam met Hem die ons 
Hoofd is: Jezus Christus onze Heer. Die met U leeft en 
heerst. 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 

EERSTE LEZING  (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 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 
omhooggeheven 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.” Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ANTWOORDPSALM uit psalm 47 
 

REFREIN 
 
 
 

 
Alle gij volken, klapt in de handen, schalle voor God 
de klaroen van uw jubel. Waarlijk, geducht is de Heer, 
de Allerhoogste, koning grootmachtig. het aardrijk 

beheersend.  Refrein 
 

God voer omhoog bij gejuich als bazuinen; Hij, hij de 
Heer, bij de stoot op de ramshoorn. Zingt god ter ere 
uw loflied bij harpslag, zingt onze koning bij harpslag 
uw psalmen.  Refrein 
 

Hij is de koning beheersend het aardrijk; zingt God ter 
ere uw wèlgevoegd harplied. God is gebieder 
beheersen de volken, God zet zich neder ten zetel 
hoogheilig. Refrein 
 
TWEEDE LEZING  (Efesiërs 4, 1-13) 
Broeders en zusters, Ik, de gevangene van de Heer, 
vraag u met aandrang: leidt een leven dat 
beantwoordt aan de roeping die gij van God 
ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, in 
lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert 
u de eenheid des Geestes te behouden door de band 
van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals gij ook 
geroepen zijt tot een en dezelfde hoop, waarvoor 
Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één 
doop. Eén God, en Vader van allen, en met allen, en 
in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk in de 
genade verleend naar de maat van Christus’ gave. 
Daarom zegt de Schrift: “Hij is opgevaren naar den 
hoge, Hij heeft gevangenen meegevoerd, Hij heeft 
gaven gegeven aan de mensen.” Hij is opgestegen: dit 
betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald, tot op 
de aarde. Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is 
opgestegen, hoog boven alle hemelen, om het heelal 
te vervullen. Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen 
maakte Hij apostelen, anderen profeten, anderen 
evangelisten, weer anderen herders en leraars. Zo 
heeft hij de heiligen toegerust voor het werk der 
bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, 
totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het 
geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte 
Man, tot de gehele omvang van de volheid van de 
Christus.  
Woord van de Heer – Wij danken God. 
 



B-610 

ALLELUIA  (Mt. 28, 19 en 20) 
Alleluia. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn 
leerlingen; Ik ben met u alle dagen tot aan de 
voleinding der wereld. Alleluia. 
 

EVANGELIE  (Marcus 16, 15-20) 

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij 
tot hen: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt 
het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en 
gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft 
zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de 
gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels 
uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; 
zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen 
kwaad doen; en als ze aan zieken de handen 
opleggen, zullen dezen genezen zijn.” Nadat de Heer 
Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten 
hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van 
God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en 
de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan 
hun woord door de tekenen die het vergezelden. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

HOMILIE 
 

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, 
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 
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. 
 
VOORBEDEN 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

OFFERANDEZANG 

‘Gen Himmel aufgefahren ist‘  –  M. Franck 
 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE  
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, op deze dag leggen wij onze offergaven voor U 
neer om de hemelvaart van uw Zoon te gedenken. 
Wij bidden U dat wij door deze uitwisseling van gaven 
eens met Hem mogen verrijzen tot het hemels leven. 
Door Christus onze Heer 
 

PREFATIE  (I van Hemelvaart) 
Vere dignum et iustum 
est, aequum et salutare, 
nos tibi semper et ubique 
gratias agere: Domine, 
sancte Pater, omnipotens 
aeterne Deus: Quia 
Dominus Iesus, Rex 
gloriae, peccati 
triumphator et mortis, 
mirantibus Angelis, 
ascendit hodie summa 
caelorum, Mediator Dei et 
hominum, Iudex mundi 
Dominusque virtutum; 
non ut a nostra humilitate 
discederet, sed ut illuc 
onfideremus, sua 
membra, nos subsequi 
quo ipse, caput nostrum 
principiumque, praecessit. 
Quapropter, profusis 
paschalibus 
gaudiis, totus in orbe 
terrarum mundus exsul-
tat. Sed et supernae 
virtutes atque angelicae 
potestates hymnum 
gloriae tuae concinunt, 
sine fine dicentes: 

 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 tus-
sen 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 li-
chaam. 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: 

 

SANCTUS & BENEDICTUS  HEILIG, 
. 

EUCHARISTISCH GEBED 
 

COMMUNIERITUS 
 

PATER NOSTER ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 
 
COMMUNIE 
 

COMMUNIE-TEKST  (Mt. 28, 20) 

(Dit zegt de Heer:) Ik ben met u alle dagen tot aan het 
einde van de tijd. Alleluia. 
 

COMMUNIEZANG ‘Ave Maria’  -  Hammilton 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 
Almachtige eeuwige God, Gij laat ons hier op aarde al omgaan 
met het goddelijke. Wij bidden U: laat het verlangen van ons hart 
uitgaan naar de hemel, waar onze mensheid reeds met U 
verenigd is. Door Christus onze Heer. 
 

SLOTRITUS 
 

MEDEDELINGEN 
 

PLECHTIGE ZEGEN EN WEGZENDING 
U zegene de almachtige God Wiens enige Zoon op deze 
dag de hemel is binnengegaan en Die u in staat heeft 
gesteld Hem te volgen tot waar Hij is. 
Amen. 
 

Hij geve u dat Christus bij Zijn komst voor het oordeel aan 
u verschijnt, voor altijd verzoend, zoals Hij na Zijn 
verrijzenis aan Zijn apostelen is verschenen. 
Amen. 
 

Moge u die door uw geloof weet dat Hij zit aan de 
Rechterhand van de Vader, ook met vreugde ervaren, dat 
Hij volgens Zijn belofte met u blijft tot aan het einde van de 
tijden. 
Amen. 
 

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.  
Amen. 
 

SLOT ‘Orgelspel 


