
         
      

Voor aanvang viering: GvL nr. 455 Heer, komt in deze tijd 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 100 Juicht voor de Heer 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Gloria 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e 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.”     
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Lectura de los Hechos de los Apóstoles (1,1-11) 
 

En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el 
comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado 
instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se 
les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que 
estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de 
Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino: 
«aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que me habéis oído 
hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros sereis bautizados con 
Espíritu Santo dentro de no muchos días». Los que se habían reunido, le 
preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de 
Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el 
Padre ha establecido con su propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaría y “hasta el confín de la tierra”». Dicho esto, a la vista de 
ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando 
miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos 
hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados 
mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado 
al cielo, volverá como le habéis visto marcharse al cielo». 
 
Tussenzang/psalm: 47 

2e Lezing: Efeziërs 4,1-13  

Broeders en zusters, Ik, de gevangene in 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, die is boven 
allen, en met allen, en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is 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.  
 
Lectura de la carta a los Efesios (4,1-13) 
 
Hermanos: Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la 
vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed 
comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la 
unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un 
Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa 
por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la 
gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: «Subió a lo alto 
llevando cautivos y dio dones a los hombres». El “subió” supone que había bajado 
a lo profundo de la tierra; y el que bajó es el mismo que subió por encima de los 
cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros 
profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el 
perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación 
del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el 
conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su 
plenitud.  
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 241 

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.    
 
Lectura del santo Evangelio según San Marcos (16,15-20) 
 
En aquel tiempo se apareció Jesús a los once, y les dijo: «Id al mundo entero y  
proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; 
 



el que no crea, será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: 
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes 
en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las 
manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús 
fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por 
todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los 
acompañaban. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270a 

Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden         Offerande/collecte 

Prefatie I van Hemelvaart  

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 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 krachten die U loven, die U 
dit lied toejuichen zonder einde: 
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806   Acclamatie: GvL nr. 307 

Pater Noster: GvL nr. 820    Vredeswens    Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 521 Ten hemel opgevaren 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 403 Al heeft Hij ons verlaten 


