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OPENINGSLIED: ZO BEN JIJ. 
 
Refrein:  
Vrede en licht een oneindig gezicht, zo ben Jij 
Ons hart wordt geraakt en nieuw leven ontwaakt,  
zo ben Jij 
 
Als onze harten zijn verward,  
als onze ogen zijn verstard 
Breek ons dan open 
Opdat wij zien een flits misschien van jou  
op wie wij hopen 
Van jou op wie wij hopen Refrein:….. 
 
Als onze moed is weggezakt,  
als onze geest is afgevlakt 
Breng ons tot leven 
Opdat wij gaan niet blijven staan en wij jou zien heel 
even en wij jou zien heel even Refrein:….. 
 
Niet weten wie te zijn, alleen een onbestemde pijn 
Spreek ons dan tegen 
Opdat wij zacht dankzij jou kracht  
elkaar verstaan tot zegen 
Elkaar verstaan tot zegen. Refrein:….. 
 
Zo ben jij (4x) 
 
 

WOORD VAN WELKOM en INLEIDING  
 



- 2 - 

ONTFERM U HEER  
 
Kyrie  
Kyrie kyrie ontferm U Heer 
 
Kyrie 
Kyrie kyrie ontferm U Heer  
 
 
GEBED 
 
 
EERSTE LEZING: Uit Handelingen 1,1-11. 
Mijn 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: 
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“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 omhoog geheven 
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen 
nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte 
gewaden 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.” 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 
 
LIED: KAN IK IETS VOOR JE DOEN? 
Kan ik iets voor je doen? 
Kan ik iets voor je zijn 
In dit wrange seizoen 
Met zijn kruipend venijn 
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Kan ik iets voor je zijn 
Met een blik een gebaar 
Met een arm om je heen 
Of een hand uit je haar 
 
Kan ik iets voor je doen? 
Met een blik met een woord 
Dat doet denken aan toen 
Dat je even weer voort? 
 
Refrein: 
Is er iets wat je wilt 
Wat je stilte verstoort 
In het kaal en het kil 
Wat je graag van me hoort 
Is er iets wat ik doen kan 
Wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent 
Wil ik graag voor je zijn 
 
Kan ik iets voor je zijn 
In je grote gemis 
Omdat wie je zo liefhad 
Er nu niet meer is? 
 
Kan ik iets voor je doen? 
Misschien een lied een gedicht 
Dat je wanhoop benoemt 
En je last iets verlicht? 
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Waar je droevig van wordt 
Maar toch huilend om lacht 
Dat je dagen verkort 
Dat je nachten verzacht 
 
Refrein:    2 x 
Is er iets wat ik doen kan 
Wat troost in je verdriet? 
Want straks moet je weer verder 
Ook al wil je nog niet 
Is er iets wat ik doen kan 
Wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent 
zou ik graag voor je zijn 
 
Kan ik iets voor je zijn 
Een soort arm om je heen 
Zodat het iets minder schrijnt 
en je niet zo alleen? 
 
 
EVANGELIE VOLGENS MATTEÜS 28, 16-20. 
 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Matteüs. 
Lof zij U, Christus. 
 
In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, 
naar de berg, die Jezus hun aangewezen had. 
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Toen zij Hem zagen, 
wierpen zij 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.” 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 
 
OVERWEGING 
 
 
GELOOFSGETUIGENIS 
 
Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. 
Niemand weet waarom de zon nog schijnt. 
Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. 
Maar ik weet dat ik geloof in jou. 
 
Niemand weet waarom de sterren vallen. 
Niemand weet waarom de dood ons volgt. 
Niemand weet waarom er mensen slapen in de kou. 
Maar ik weet dat ik geloof in jou. 
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Refrein: 
Ik geloof in een God die is mijn Vader. 
Ik geloof in Christus onze Heer. 
Ik geloof in God’s liefde en ook in zijn vrede. 
Daarin geloven dat is alles wat ik wil. 
 
Niemand weet waarom geluk soms wegwaait. 
Niemand weet waarom een bloem verwelkt. 
Niemand weet waarom jij de enige bent die ik 
vertrouw. 
Maar ik weet dat ik geloof in jou. 
 
Refrein: 
 
Ik geloof in een God, een God die drie personen is. 
‘k Geloof in Hem en de mensen om mij heen. 
‘k Blijf geloven in een God, de gedachte dat het beter 
wordt, 
het licht is hier en straalt voor iedereen. 
 
Refrein: 
 
 
VOORBEDEN 
Acclamatie na iedere bede: 
 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 
 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea. 
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KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
COLLECTE  
Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan 
voor de collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door 
het overmaken van uw bijdrage. Alle informatie over 
de digitale collecte vindt u in de speciale bijlage op de 
diverse websites.  

De collecte gaat deze week naar de jaarlijkse actie 
voor de missie, voor missionarissen en 
missiewerkers. Het thema is: geloven in de ander. 

De Week Nederlandse Missionaris die deze week 
van start is gegaan, steunt deze bevlogen mannen 
en vrouwen. 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
LIED: NADA TE TURBE. 
 
Nada te turbe, nada te espante, 
Quien a Dios, tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante; 
Solo Dios basta. 
 
Laat niets je verontrusten, 
laat niets beangstigen, 
wie God heeft, ontbreekt niets; 
God alleen is genoeg.      
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Bid, broeders en zusters…. 
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 
 
 
EUCHARISTISCH GEBED 
 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de 

Heer 
 
Brengen wij dank aan de Heer , onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
 
Heilige Vader , machtige eeuwige God om recht te 
doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te 
vinden zullen wij U danken, altijd en overal. 
Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die 
opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons 
delen in de heerlijkheid die Hij van U, zijn Vader heeft 
ontvangen. 
Vreugde om het Paasfeest vervult ons, mensen die 
op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de 
hemel, de machten en de krachten die U loven die U 
dit lied toejuichen zonder einde: 
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Allen zeggen: 
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. 
 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, 
want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons 
bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze 
Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 
allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw 
helpende hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij een 
werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij 
tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij 
U dank verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood 
en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij 
voor ons het lichaam en bloed worden van uw 
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij 
had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een 
bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
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In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar 
U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen 
genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn 
almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood 
gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de 
woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in 
zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, 
reikte hem over 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. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Allen: 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden 
tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus 
Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden 
en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de 
glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl 
wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in 
heerlijkheid. 
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Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, 
uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus 
Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim 
onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en 
breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw 
heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar 
vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid 
en kracht aan paus N., aan onze bisschop en aan 
allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een 
bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet 
hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de 
Moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren 
en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die 
op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om 
uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze 
Heer. 
 
Allen: 
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. 
 
 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/de-paus/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/bisschop/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/het-leven-van-maria/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/heilige-geest/
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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.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
 
VREDESWENS 
 
 
LAM GODS 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm u over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, 
geef ons de vrede. 
 
 
COMMUNIE 
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COMMUNIELIED: STEAL AWAY. 
 
Refrein: 
Steal away, steal away, steal away to Jesus! 
Steal away, steal away home,  
I ain’t got long to stay here. 
 
My Lord, he calls me, 
He calls me by the thunder; 
the trumpet sounds within my soul; 
I ain’t got long to stay here. 
 
Refrein: 
 
Green trees are bending, 
poor sinners stand a trembling; 
the trumpet sounds within my soul; 
I ain’t  got long to stay here. 
Refrein: 
 
My Lord, he calls me, 
He calls me by the lightning; 
the trumpet sounds within my soul; 
I ain’t got long to stay here. 
 
Refrein: 
 
 
GEBED 
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MEDEDELINGEN 
 
 
WEGZENDING EN ZEGENWENS 
 
 
SLOTLIED: MAG IK DAN BIJ JOU ? 

 

Als de oorlog komt, 
en als ik dan moet schuilen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt, 
waar ik niet bij wil horen, 
mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt, 
waar ik niet aan voldoen kan 
mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, 
wat ik nooit geweest ben, 
mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen, 
droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
ik hou een kamer voor je vrij. 
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Als het onweer komt, 
en als ik dan bang ben, 
mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt, 
en ’t is mij te donker,  
mag ik dan bij jou?  
Als de lente komt, 
en als ik dan verliefd ben 
mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt, 
en ik weet het zeker, 
mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen 
als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen, 
droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
ik hou een kamer voor je vrij.      2x 
 
Als het einde komt, 
en als ik dan bang ben, 
mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt, 
en als ik dan alleen ben, 
mag ik dan bij jou? 
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VOLGENDE UITZENDING RTV AMSTELVEEN 
OP ZONDAG 31 MEI EERSTE PINKSTERDAG 

OM 10.30 UUR VANUIT 
DE TITUS BRANDSMAKERK. 


