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1. Welkom 
 

2. Openingslied: Dit is de dag 
 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht. 
Heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren. 
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren Gods heilige Naam. 
En Hem in waarheid aanbidden. 
 
 (t. H. Oosterhuis; m. Lobe den Herrn) 
 

 
3. Inleiding 

 
4. Eerste lezing Uit de Handelingen van de Apostelen (1,1-11) 

 
5. Tussenzang: Psalm 47 

 
Refrein: God voer omhoog bij gejuich van bazuinen 
 
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 
 
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 
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 
 
 (t. I. Gerhardt, M. van der Zeyde; m. A. Werbrouck) 
 

 
6. Alleluja 

 
Alleluia, Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. 
Ik ben met U alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Alleluia. 
 

7. Evangelielezing volgens Matteüs  (28,16-20) 
 

8. Acclamatie 
 

Heer, wij hoorden uw woord en wij dragen het voort, de wereld in. 
 

9. Overweging 
 

10. Lied: Zend ons uw heilige Geest 
 
Voorzang 
De heilige Geest, de helper die de Vader in mijn naam u zenden zal. 
Hij zal u alles weet te binnen brengen wat Ik u heb gezegd.  
 
Refrein 

Zend ons uw heilige Geest. 
 
Wie mij liefheeft, onderhoudt mijn woorden. — Refrein 
 
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, Voorzang, Refrein 
 
 (t. H. Oosterhuis; m. B. Huijbers) 

 

 
     11. Voorbede, intenties 
 
     12. Onze Vader, Wees gegroet 



 
     13. Vredeswens 
 
     14. Collecte 
 
     15. Zending en zegenbede 
 
     16. Slotzang: Het lied van Gods aanwezigheid 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 
 (m. H. Oosterhuis; m. Bedroefde herteken) 

 
 
 
 


