
 

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

Welkomstwoord door de lector    
   
Intredelied: GvL nr. 521 Ten hemel opgevaren 
 
Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie en 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 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. 
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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 del Padre, de la que me habéis oído hablar, 
porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis 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 ja sido tomado de entre 
vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo». 
 
Tussenzang/Psalm: 47  

2e 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 we onwrikbaar vasthouden aan de 
belijdenis van onze hoop, want Hij die de beloften deed is betrouwbaar.  



Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Lectura de la carta a los Hebreos (9, 24-28; 10, 19-23) 
Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino 
en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se 
ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el 
santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber 
padecido muchas veces, desde la fundación del mundo. De hecho, él se ha 
manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el 
sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez; y 
después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez 
para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al 
pecado, para salvar a los que lo esperan. Así pues, hermanos, teniendo libertad para 
entrar en el santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contado con el camino nuevo y 
vivo que él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y 
teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón 
sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo 
lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, 
porque es fiel quien hizo la promesa. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 241 

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 Betanië, Hij hief de 
handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende verwijderde Hij zich van 
hen en Hij werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden Hem en keerden met grote 
blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en zij 
verheerlijkten God. Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (24, 46-53) 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así está escrito: el Mesías padecerá, 
resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la 
conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por 
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la 
promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os  
 



revistáis de la fuerza que viene de lo alto». Y los sacó hasta cerca de Betania y, 
levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue 
llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran 
alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. 
 
Acclamatie: GvL nr. 262 
 
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. 306 

Pater Noster   Vredeswens     

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 500 Het lied van de naam boven alle namen 

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen    

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 403 Al heeft Hij ons verlaten 


