
Openingsgezang:  GvL 403       LITURGIE ZATERDAG 23 MEI 
 
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. 

Kruisteken en groet  -  Woord ter inleiding  

Gebed om ontferming de antwoorden van ‘allen’ gezongen uit GvL 221 

voorg.  Heer, die in deze wereld zijt gekomen 

            om de liefde van de Vader te openbaren 

            en ons het leven te brengen, ontferm u over ons. 

vz/allen     Heer, ontferm u.  

voorg.  Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de zonden 

            om ons tot God te brengen, ontferm u over ons. 

vz/allen     Christus, ontferm u.  

voorg.  Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen 

            en de schepping weer nieuw maakt, ontferm u over ons 

vz/allen     Heer, ontferm u.  

 
Lofzang       GvL 117-I 
Refrein (voorzang/allen): Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Vz: Volkeren, looft de Heer, 
 bezingt Hem, heel de wereld. 
 Want machtig voor ons is zijn genade, 
 en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.  Allen refrein 
 
Vz: Glorie aan de Vader almachtig, 
 aan zijn Zoon Jezus Christus, de Heer, 
 aan de Geest die ons bijstaat en helpt, 
 in de eeuwen der eeuwen. Amen.  Allen refrein 

Openingsgebed 

VIERING VAN HET WOORD 

Eerste Lezing Handelingen van de Apostelen 1, 12-14 

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. 

Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal 

waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en 

Matteüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus.Zij allen bleven 

eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn 

broeders. 

Woord van de Heer. - Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm 67 GvL psalm 27 

Refrein (voorzang/allen): 
De Heer is mijn licht en mijn heil: 
wie zou ik dan vrezen? 



 
Vz: De Heer is mijn licht en mijn heil: 
 wie zou ik dan vrezen? 
 De Heer is mijn burcht, mijn behoud: 
 voor wie zou ik beducht zijn?  Allen refrein 
 
Vz: Dat éne vroeg ik van de Heer, 
 dat is al mijn verlangen: 
 daar te zijn in het huis van de Heer, 
 al de dagen mijns levens.  Allen refrein 
 
Vz: Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
 geef mij genadig uw antwoord. 
 Gij zegt - en mijn hart spreekt het na: 
 “zoekt mijn aanschijn”. 
 Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.  Allen refrein 

Tweede Lezing 1 Petrus 4, 13-16 

Dierbaren, 
verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus; dan zult ge juichen van blijdschap, 
wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijst u gelukkig, als men u hoont om de Naam van Christus: 
het is een teken dat de Geest der heerlijkheid, die de Geest van God is, op u rust. Zorgt dat niemand van u te 
lijden heeft als moordenaar of dief of boosdoener of aanbrenger. Maar wie als christen lijdt, moet zich niet 
schamen, maar God eren met die naam. 
Woord van de Heer. – Wij danken God 

 

Hallelujavers. GvL 260 

vz/al    Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

vz        Maak ons hart ontvankelijk, Heer, 

opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.  

al        Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Evangelie volgens Johannes 14, 15-21 

priester De Heer zij met u 

allen     En met uw geest 

priester Lezing uit het heilig 

allen     Lof zij U Christus 

 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei:“Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de 

Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken 

aan allen, die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en 

Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen, dat 

Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij 

U had eer de wereld bestond. 

Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; 

Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, 

van U komt. Want de boodschap, die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij hebben ze 

aangenomen en naar waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij hebt 

gezonden. 

Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. 

Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij 

echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom.” 

 

Woord van de Heer. – Wij danken God 

 
 



Acclamatie  GvL 498, refrein 

Mogen allen één zijn, Vader, 

zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben; 

mogen zij ook één zijn in ons, 

opdat de wereld gelove in Mij. 

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. 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 met acclamatie  GvL 392 

Heer, U schenkt ons leven in overvloed. 

Bereiden van de tafel 

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 291 
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 304 

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 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.  



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.  

 

koor                 Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,        GvL 331 

allen      ontferm U over ons 

koor                 Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,           

allen      ontferm U over ons 

koor                 Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,           

allen      geef ons de vrede. 

 
Communiezang 

Gebed  

Zegen en wegzending GvL 344 

Vg: 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. 

Al: 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 GvL 483 

1. Kom Schepper Geest, daal tot ons neer, 
houdt Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt 
met hemelse barmhartigheid. 

 

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 

 
3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 

o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 

 

4. Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

 
5. Verlos ons als de vijand woedt, 

geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 

 

6. Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 

 


