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 GETUIGEN MET WOORD EN DAAD 

Nadat de Heer Jezus tot hen gesproken had, 

werd Hij ten hemel opgenomen 

en Hij zit aan de rechterhand van God. 

Marcus 16,19 
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OPENINGSRITUS 

 

 

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM wordt u verzocht om NIET mee te 

zingen met de liederen. 

 

 

Openingslied: Wij zoeken U 

 

Wij zoeken U als wij samenkomen,  

hopen dat Gij aanwezig zijt, 

hopen dat het er eens van zal komen:  

mensen in vrede, vandaag en altijd. 

 

Wij horen U in oude woorden,  

hopen dat wij uw stem verstaan,  

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  

waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 

Wij vragen U om behoud en zegen,  

hopen dat Gij ons bidden hoort, 

hopen dat Gij ons adem zult geven:  

geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

 

Begroeting 

 

Kyrie-litanie 

Bidden wij met geloof in ons hart 

tot de Vader van hemel en aarde, 

dat hij de wereld bewaart 

als het werk van zijn handen: 

Luister Heer, ontferm u over ons. 
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Bidden wij met geloof in ons hart 

tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland, 

dat Hij allen die hongeren voedt 

als het brood van de hemel: 

Luister Heer, ontferm u over ons. 

 

Bidden wij met geloof in ons hart 

tot de heilige geest de helper, 

dat alles zal worden herschapen 

in het licht van Gods aanschijn: 

Luister Heer, ontferm u over ons. 

 

Eer aan God (gebeden) 

Eer aan God in den hoge, 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  

Wij loven U.  

Wij prijzen en aanbidden U.  

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader; 

Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons; 

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 

Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. 

Want Gij alleen zijt de heilige.  

Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus,  

met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 

Gebed 
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DIENST 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. 
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Psalm 47 

God stijgt ten troon onder luid gejuich, 

de Heer met geschal van bazuinen. 

 

Alle volkeren, klapt in de handen,  

jubelt voor God met blij geroep. 

Want groot is de Heer en alom geducht, 

een machtig vorst over heel de aarde. 

 

God stijgt ten troon onder luid gejuich, 

de Heer met geschal van bazuinen. 

Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, 

voor onze Koning een loflied. 

 

Koning is God over heel de aarde, 

zingt dus een psalm voor Hem. 

Koning is God over alle naties, 

zetelend op zijn heilige troon 

 

Vers voor het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

Maak ons hart ontvankelijk, Heer, 

opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 

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 
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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. 

 

Acclamatie: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: (gebeden) 

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. Amen. 

 

Voorbeden  

Antw: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 
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Gebed over de gaven 

 

Prefatie 

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 zetels 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 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 toezeggen zonder einde: 

 

Heilig (gebeden) 

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                            (allen knielen indien mogelijk) 

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 

prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 

alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 

Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 

talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde 

worden gebracht aan uw Naam. 

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 

wijden. In alle ootmoed vragen wij U ze te heiligen door uw Geest, 

en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 

onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
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Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 

daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij 

het brood gaf het aan zijn leerlingen en zei:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam,    

dat voor u gegeven wordt. 

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om 

uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:  

 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 

want dit is de beker van het nieuwe,  

altijddurende verbond, dit is mijn Bloed, 

dat voor u en alle mensen wordt vergoten 

tot vergeving van de zonden.  

Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Allen:  Als wij dan eten van dit brood 

en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren 

totdat hij komt. 

 

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 

Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw 

rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 

wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend 

en heilig. Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van 

uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons 

met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 

nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige 
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Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en 

één geest. 

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 

wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, 

de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw apostelen en 

martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons 

bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 

toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven 

opdat wij met U worden verzoend. 

Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: 

samen met uw dienaar Franciscus onze paus, en Willem onze 

bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige 

volk dat Gij u hebt verworven.  

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 

gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 

God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief 

waren, en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. 

Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor 

altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 

Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer 

onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en 

nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

A. : 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. 
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Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 

zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 

       let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; 

       vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.  

       Gij die leeft in eeuwigheid.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods:  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons.  (2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 

 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 
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Communielied: Naam van Jezus 

 

Naam van Jezus, nu verheven 

boven alle namen uit, 

om een leidsman ons te geven 

die in alle waarheid leidt, 

wees verborgen in ons midden, 

leer ons bidden, 

geef uw zegen wijd en zijd. 

 

Wanneer zult Gij weer verschijnen? 

Komt het vragen nog te vroeg? 

Kent de herder nog de zijnen 

sinds Hij eens de wolven sloeg? 

Leid ons in de ware vrijheid, 

uw nabijheid, 

wolk en vuur zijn niet genoeg. 

 

Overal wordt U gebeden 

om het Rijk dat komen gaat. 

Laat het zichtbaar zijn beneden, 

geef een nieuwe dageraad. 

Woord van God, maak deze aarde  

tot een gaarde 

waar de boom des levens staat. 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: 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. 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 

 

 

 


