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Veertigste Paasdag (Hemelvaart van de Heer)  wit 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  
 

Introitus  Viri Galilaei 
Antifoon Mannen van Galilea, wat staat gij daar en 

ziet op naar de hemel? Gelijk gij Hem ten 
hemel hebt zien varen, zó zal Hij wederko-
men. Halleluja!  

 (Handelingen 1:11) 

Psalm  Alle gij volken, klapt in de handen 
juicht God toe met jubelgeroep. 
Want de HEER, de Allerhoogste, is geducht, 
een groot Koning over de ganse aarde. 
God is opgevaren onder gejuich, 
de HEER onder bazuingeschal. 

Zingt voor God, zingt voor onze Koning, 
zingt Hem psalmen. 

 (Psalm 47:2-3,6-7) 
of: (berijmd) Ps. 47 
 

Gebed van de dag (Collecta) 

Gij, God, boven alle machten, 
geef ons, die geloven dat op de dag van heden 
uw eniggeboren Zoon ten hemel is opgevaren, 
dat ook wij zelf  
in de geest de hemel mogen bewonen. 
Door dezelfde Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten 2 Koningen 2:1-15 [18] 
Graduale Ps. 68:6 

Epistel Handelingen 1:1-11 
Halleluja Halleluja. God is opgevaren onder gejuich, 

de Heer onder bazuingeschal. Halleluja. 

Evangelie Marcus 16:14-20 
Zondagslied Gez. 228: ‘Ten hemel opgevaren is’ 
 
 



Tijdeigen: Paastijd  383 
 

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de dag (jaar A-B-C) 

Eeuwige God, 
vervul ons hart met lof en dank, 
want de verhoging van uw Zoon 
is ook onze verheffing 
en zijn glorie 
is onze hoop en verwachting. 

Met Hem zijn wij verbonden 

als een lichaam met het hoofd. 
 
jaar A 
 
Gebed van de dag 

Verborgen God, 
Gij laat niet los 
het werk van uw handen. 
Open ons hart voor uw Woord 
en doe ons horen naar alles 
wat Jezus, uw Zoon, 

ons gezegd heeft. 
Open onze mond 
om uw trouw bekend te maken 
aan alle mensen, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 

Amen. 
 
Profeten Daniël 7:9-10,13-14 
Antwoordpsalm Psalm 47 [93] 

Brieven Efeziërs 1:17-23 
Evangelie Lucas 24:49-53 

 
   of:  Handelingen 1:1-11 

Marcus 16:19-20 
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Slotgebed 

Herder van mensen, 
Gij laat ons niet als wezen achter, 
maar schenkt ons de belofte 
van uw heilige Geest. 
Zend Haar tot ons 
opdat de aarde goed wordt, 

een plaats waar mensen 
gelukkig kunnen leven 
als broeders en zusters 
die kind aan huis zijn bij U, 

in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 

Amen. 
 
jaar B 
 

Gebed van de dag en Slotgebed als in jaar A 
 

Profeten Ezechiël 1:3-5a, 26-28a 
Antwoordpsalm Psalm 47 [93] 

Brieven Efeziërs 4:1-13 
Evangelie Lucas 24:49-53 
 
   of:  Handelingen 1:1-11 

Marcus 16:19-20 
 
jaar C 
 

Gebed van de dag en Slotgebed als in jaar A 
 

Profeten 2 Koningen 2:1-15 
Antwoordpsalm Psalm 47 [110] 
Brieven Hebreeën 9:24-28 
Evangelie Lucas 24:49-53 
 
   of:  Handelingen 1:1-11 

Marcus 16:19-20 


