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INTREDEZANG  ‘U, Heer zij lof gebracht ‘   
                         (Zie Laus Deo 918) 
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. 
 

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. 
 

OPENINGSRITUS 
 

Ordo Missae Orde van Dienst 
(Zie Laus Deo 333 - 335) (Zie Laus Deo 255 - 258) 
 

VIDI AQUAM    

 

GLORIA  
 

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 
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.” Woord van de Heer – Wij danken God. 
 

ANTWOORDPSALM  uit psalm 47        (Laus Deo 
524) 
 

REFREIN:  God voer omhoog bij gejuich als bazuinen.   
   

 
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 (Hebreeën 9, 24-28; 10, 19-23) 
Broeders en zusters, Christus is niet het heiligdom 
binnengegaan dat - door mensenhanden gemaakt - 
slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom; 
Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu voor onze 
zaak bij God present te zijn. Ook hoeft Hij zich daar niet 
telkens opnieuw te offeren, terwijl de hogepriester, 
jaar in jaar uit het allerheiligste binnengaat, met bloed 
dat niet het zijne is. Anders had Christus meerdere 
malen moeten lijden, vanaf het begin van de wereld; 
maar in feite is Hij slechts éénmaal verschenen, op het 
hoogtepunt van de geschiedenis om door zijn offer de 
zonden te delgen. Het is het lot van de mens éénmaal 
te sterven en daarna komt het oordeel; zo is ook 
Christus éénmaal geofferd omdat Hij de zonden van 
allen op zich had genomen; als Hij een tweede maal 
verschijnt zal het zijn los van de zonde, om heil te 
brengen aan allen die naar Hem uitzien. Door het 
bloed van Jezus, broeders en zusters, hebben wij vrije 
toegang gekregen tot het heiligdom. In zijn eigen 
lichaam heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg 
gebaand, dwars door het voorhangsel heen. We 
hebben nu “die grote priester die over het huis van 
God is aangesteld”. Laten we dan dichterbij komen, 
maar met een oprecht hart en in de volle overtuiging 
van ons geloof, ons hart rein gesprenkeld van alle 
schuldbesef, ons lichaam gewassen met zuiver water. 
Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van 
onze hoop, want Hij die de beloften deed is 
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betrouwbaar. Woord van de Heer – Wij danken God. 
 

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

EVANGELIE  (Lucas 24, 46-53) 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zó spreken de 
Schriften over het lijden en het sterven van de Messias 
en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, 
over de verkondiging onder alle volkeren, van de 
bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te 
beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles 
getuigen. Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader 
beloofd is; blijft dus in de stad, totdat gij uit den hoge 
met kracht zult zijn toegerust.” Nu leidde Hij hen naar 
buiten tot bij Betanie. Hij hief de handen omhoog en 
zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, verwijderde 
Hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Zij 
aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar 
Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdurend op in de 
tempel en verheerlijkten God. 
Woord van de Heer – Wij danken God. 
 

HOMILIE 
 

CREDO III   ( LD 375 ) GELOOFSBELIJDENIS   (LD 261) 
 

VOORBEDEN 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

OFFERANDEZANG ‘O sing unto the Lord’ - Rawsthorne 
 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE  (Laus Deo 262-263) 
 

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 homi-
num, 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 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 voor-
gegaan 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, 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra 
glória tua. Hosánna in 
excélsis. Benedictus qui 
venit in nómine Dómini.  
Hosánna in excélsis. 

 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. 

 

EUCHARISTISCH GEBED 

 

COMMUNIERITUS 
 

Ordo Missae Orde van Dienst 
(Laus Deo 344- 347) (Laus Deo 327 - 330) 

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  

‘Gen Himmel aufgefahren ist‘  –  M. Franck 
 

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. 
 

SLOTZANG   

‘Al heeft hij ons verlaten’         (Zie Laus Deo 864) 


