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           Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
              13 mei 2021 – Hemelvaart van de Heer 
 

 

OPENINGSLIED: GvL 521 
Ten hemel opgevaren is, halleluja, 
Christus die Heer en koning is, halleluja. 
 
Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,  
heerst over hemel, zee en land, halleluja. 
 
Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,  
wat in de psalm geschreven staat, halleluja. 
 
De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,  
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja. 
 
Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,  
de Here Christus die regeert, halleluja. 
 
De heilige Drievuldigheid, halleluja,  
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja. 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIE: Missa in f - Rheinberger 
 
GLORIA: Missa in f - Rheinberger 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Handelingen1,1-11    
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 47 
Refrein: 
God stijgt ten troon onder luid gejuich  
de Heer met geschal van bazuinen. 
 
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: 
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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: 
 
TWEEDE LEZING Efeziërs 4,1-13  
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA :  
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. 
Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. 
 
EVANGELIE  De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het 
heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Marcus Lof zij u 
Christus. …Marcus 16,15-20… 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: GvL 262 
God heeft Hem hoog verheven  
en Hem de Naam verleend  
die boven alle namen is: 
Jezus Christus is de Heer 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 

 
VOORBEDE: gesproken 
Zend ons uw heilige Geest. 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
OFFERANDELIED:  GvL 589 
De heilige Geest, de helper die de Vader in mijn naam u zenden zal, 
Hij zal u alles weer te binnen brengen wat Ik u heb gezegd. 
Refrein: Zend ons uw heilige Geest. 
 
Wie mij liefheeft onderhoudt mijn woorden. Refrein: 
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Wie mij liefheeft zal door mijn Vader worden bemind. Refrein: 
 
Ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Refrein: 
 
Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Refrein: 
 
De heilige Geest, de helper die de Vader in mijn naam u zenden zal, 
Hij zal u alles weer te binnen brengen wat Ik u heb gezegd. Refrein: 
 
OPROEP TOT GEBED 

GEBED OVER DE GAVEN    

PREFATIE   

SANCTUS: Missa in f - Rheinberger 

EUCHARISTISCH GEBED  

ONZE VADER: gesproken 

VREDESWENS 

AGNUS DEI: Missa in f - Rheinberger 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   

COMMUNIE 

COMMUNIELIED: Ave Maria - Rheinberger 

GEBED NA DE COMMUNIE 

MEDEDELINGEN 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 
SLOTLIED: GvL 403 
 
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. 
  
 

 
 
 
 


