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1.

INTREDEZANG: Christus is verrezen
Christus is verrezen,
naar ’t water van het leven,
gaat uit uw Herder tegemoet,
ziet en smaakt zijn overvloed. Alleluia.
Christus is verrezen, alleluia, alleluia.

2.

Herder van de schapen,
noem ons bij onze namen.
Uw kudde heeft uw stem gehoord,
roep ons samen rond uw woord. Alleluia.
Christus is verrezen, alleluia, alleluia.

3.

Christus steeg ten hemel:
houdt dus uw hart verheven,
want in zijn Vaders heerlijkheid
houdt Hij u een plaatst bereid, Alleluia
Christus is verrezen, alleluia, alleluia.

4.

Christus, onze vrede,
zend ons uw gaven neder:
de volheid van uw heil’ge Geest:
maak ons voor zijn komst gereed Alleluia
Christus is verrezen, alleluia, alleluia.

Pr.:
A.:
Pr.:

A.:

Pr.:

KRUISTEKEN EN BEGROETING
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u.
En met uw geest.
SCHULDBELIJDENIS
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden,
bekeren wij ons tot God
om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.
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A.:

A.:

Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen, dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte, in doen en laten
door mijn schuld, door mijn schuld,
door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.



HEER ONTFERM U en EER AAN GOD uit de Vitusmis van Frits Haaze

Pr.:

GEBED
EERSTE LEZING | Handelingen der Apostelen, 1, 1-11
Uit de Handelingen der Apostelen
ijn 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
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A.:

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



PSALM 47 : God stijgt ten troon
Refrein (1. Koor/2. Allen):
God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

1.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

refrein

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang
voor onze koning een loflied !

refrein

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

refrein

2.

3.

EERSTE LEZING | Efeze, 1, 17-23.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze
roeders 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 in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij
getoond 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
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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

K.:
A.:
K.:
A.:

D.:
A.:
D.:
A.:

ALLELUIA
Halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Gaat nu en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.
Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld
Halleluja, halleluja, halleluja.
(Bron 3)
EVANGELIE | Matteüs, 28, 16-20
De Heer zij met u
En met uw geest
Lezing uit het heilige evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
Lof zij U, Christus

I

A.:


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
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God,
te ontvangende heerlijkheid
en de eer en de macht.

(GvL 269)

PREEK
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GELOOFSBELIJDENIS
(GvL 271)
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
Laat ons bidden: Zend ons uw heilige Geest

(Bron 2)

BEREIDEN VAN DE GAVEN

1

Al heeft Hij ons verlaten
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.
GEBED OVER DE GAVEN
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Pr.:
A.:

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

UITNODIGING TOT GEBED
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden,
door God, de almachtige Vader.
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.
EUCHARISTISCH GEBED
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

H

eilige 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:


Heilig uit de Vitusmis van Frits Haaze

J

a Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles
levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U
een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost
en west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw
Naam.
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Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden.
In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze lichaam
en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op
wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het
brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw
Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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.


Dit is het sacrament van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

(GvL 305)

D

aarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en
bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en wil
er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt.
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam
en bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal
zien worden tot n lichaam en n geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij
het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de
heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef, haar bruidegom,
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samen met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.) en met allen
die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door
dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U
worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde
en geloof: samen met uw dienaar N., onze paus, en N., onze bisschop,
met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij
U hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God,
breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren en
die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf
hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen
genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt
Gij alles wat goed is aan deze wereld.

A:

Pr.:
A:

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
(Wouter van Belle)
Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
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.
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Pr.:

A.:

Pr.:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

A.:
Pr.:
A.:
D.:

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.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.



LAM GODS uit de Vitusmis van Frits Haaze

Pr.:
A.:

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

COMMUNIE
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GEBED BIJ DE GEESTELIJKE COMMUNIE
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in de heilige communie volledig aanwezig bent.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn binnenste te ontvangen;
maar omdat ik dit nu niet werkelijk doen kan,
smeek ik U tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.
Ik verlang naar U.
Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart
en ik verenig mij geheel en al met U.
Laat niet toe dat ik ooit van U gescheiden worde.
Amen.

1.

COMMUNIEZANG: Brood zal ik u geven
Brood zal ik u geven dat uit de hemel daalt
brood dat de Vader u geven zal
dat de wereld vol leven haalt.
Refrein:

2.

3.

Geef ons dit brood altijd
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
wie anders zou het ons geven

Ik ben brood voor leven
wie mij eet hongert nooit
brood dat voor u uit de hemel komt
tot nieuw leven de wereld tooit.

refrein

Mensen sleuren sloven
voor kost die kort beklijft
werk voor het brood dat u brengen zal
een nieuw leven dat altijd blijft.

refrein
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GEBED NA DE COMMUNIE

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
D.:
A.:

ZEGEN EN WEGZENDING
De Heer zij met U
En met uw geest.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God

♪

Ten hemel opgevaren is

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.
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