
         
      

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.”   
Woord van de Heer. – Wij danken God.  
  

Tussenzang/psalm: 47 

Refrein: God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van 

    bazuinen 

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 
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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.  
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

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. 
 
Verkondiging 

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.  Amen. 
 

Voorbede         

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  

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven 
geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het 
verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één 
werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw 
werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van 
uw heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw 
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 



Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de 
wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij 
het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn 
almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn 
leerlingen gegeven met de woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de 
zegen en het dankgebed, reikte hem over 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. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat 
Gij verrezen zijt. 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze 
Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de 
glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en 
de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in 
heerlijkheid. 
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek 
de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim 
onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm 
haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef 
wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes en aan 
allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 
 



Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in 
ons hart, en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 
 
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, met 
de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, 
onze Heer. 
 
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   

Agnus Dei 

Geestelijke communie: 

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. 
Ik bemin U en verlang naar U.  
Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer. 
 
Slotgebed 

Zegen 

 


