
LITURGIE 21 MEI 2020, HEMELVAART VAN DE HEER 
 
Openingslied: Christus die verrezen is    GVL 411 
 

1. Christus die verrezen is, doet ons samenkomen; 
’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 
Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen, 
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 

2. Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen. 
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. 
Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen, 
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 

 

3. Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 
‘t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 
Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen, 
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 

 
Kruisteken en groet – Woord ter inleiding 
 
Kyrie-litanie         GVL 212 
 
1. Voorzang: 
Laten wij roepen tot God onze Heer, 
dat Hij van kracht is en ons doet zingen, 
Hij is de god die ons zal redden: 
Heer ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons 
Allen: 
Heer ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons 
 

2. Voorzang: 
Laten wij roepen in zijn poorten, 
dat Hij zijn huis van genade opent; 
Hij doet gebroken mensen weer opstaan: 
Heer ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons 
Allen: 
Heer ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons 

3. Voorzang: 
Laten wij roepen voor zijn aanschijn, 
dat over ons zijn heil mag komen 
op deze dag die Hij heeft gemaakt. 
Heer ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons 
Allen: 
Heer ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons 

 
Lofzang: Ten hemel opgevaren      GVL 521 
1. Ten hemel opgevaren is, halleluja, 

Christus die Heer en koning is, halleluja. 
 

2. Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja, 
heerst over hemel, zee en land, halleluja. 

3. Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja, wat in  
              de psalm geschreven staat, halleluja. 

4. De Heer verleent zijn majesteit, halleluja, 
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja. 

 
5. Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja, 

de Here Christus die regeert, halleluja. 

 
6. De heilige Drievuldigheid, halleluja, 

zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja. 
 
Openingsgebed 
 
VIERING VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing Handelingen van de Apostelen 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.” 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God  
 
Antwoordpsalm 47        GVL 47 
Refrein: God voer omhoog bij gejuich als bazuinen. 
 

1. 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 
 

2. 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 
 

3. Hij is de koning beheersend het aardrijk; 
zingt God ter ere uw wèlgevoegd harplied. 
God is gebieder beheersend de volken, 
God zet zich neder ten zetel hoogheilig. 
Refrein 

 
Tweede lezing Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs 1, 17-23 
Broeders en zusters, ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te 
geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te 
zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en 
hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij 
Hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, 
machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de 
toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd,  en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd 
gegeven aan de kerk die zijn lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult. 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God  
 
Halleluja          GVL 248 
Voorzang  Halleluja, halleluja! 
Allen   Halleluja, halleluja! 
Voorzang  Ik ben de verrijzenis en het Leven: 

Wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid. 
Allen   Halleluja, halleluja! 
 
Evangelie volgens Matteüs 28, 16-20 
In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had.  
Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer, sommigen echter twijfelden. 
Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle 
volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te 
onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. 
Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God  
 
Acclamatie         GVL 265 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 



Overweging 
 
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. 
Van daar 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 
Acclamatie        GVL400a 
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit, 
spreid uw warmende lichtglans over ons uit.  
 
Bereiden van de tafel 
 

Instrumentaal, Larghetto G. Fr. Handel      fluit en piano 
 

Priester:  Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden, door God, de almachtige Vader.  
Allen:       Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en 
van heel zijn heilige Kerk. 
 

Gebed over de gaven 
 

Heilig        GVL 292 
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. 
 

Acclamatie na de consecratie      GVL 303 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 

Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt; 
uw naam worde geheiligd; 
uw rijk kome;  
uw wil geschiedde 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. 
 
Priester    Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw 
Zoon. 
 
Allen  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 



Vredesritus 
Priester  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. 
Allen      Amen 
Priester  De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen       En met uw geest 
 
Lam Gods        GVL 332 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 
 
 
 
Communielied: God groet U zuiv’re bloeme   GVL 445 
 
1. God groet u, zuiv’re bloeme, 
Maria maged fijn. 
Gedoog dat ik u roeme: 
lof moet u altijd zijn.  
Als gij niet waart geboren, 
o reine maged vrij, 
wij waren allen verloren, 
aan u beveel ik mij! 
 

2. O roze zonder doren, 
o violette zoet. 
O bloeme blauw in ’t koren, 
neem mij in uw behoed. 
Vol liefde en gestadig  
ootmoedig zo zijt gij, 
och, wees mij toch genadig, 
aan u beveel ik mij! 

 
Gebed 
 
Zegen en wegzending       GVL 344 
 
1. Voorganger:   

De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 
en zij u genadig.  
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,  
en geve u vrede. 

 

2. Allen:   
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht  
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht  
en geef ons vrede. 

 
 
Slotlied: Al heeft Hij ons verlaten     GVL 403 
 

1. 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. 
 

2. 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. 

 
 


