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Psalm bij uitnodiging (staan) 
Heer, open mijn lippen. 
En mijn mond zal uw lof verkondigen. 

Ant: Christus, de Heer, heeft ons de heilige Geest 
beloofd; ° komt, laat ons Hem aanbidden, alleluia. 
Ant: Christus, de Heer, heeft ons de heilige Geest beloofd; 
° komt, laat ons Hem aanbidden, alleluia. 
 
2 Juicht voor de Heer, alle landen, ° 
  dient met blijdschap de Heer, 
  treedt voor zijn aanschijn met jubel. 
 
Ant: Christus, de Heer, heeft ons de heilige Geest beloofd; 
° komt, laat ons Hem aanbidden, alleluia. 
 
3 Waarlijk, de Heer is God, ° 
  Hij is de Schepper en Meester, 
  wij zijn kudde, zijn volk.  
 
Ant: Christus, de Heer, heeft ons de heilige Geest beloofd; 
° komt, laat ons Hem aanbidden, alleluia. 
 
4 Trekt met een lied door zijn poorten, ° 
  komt in zijn voorhof met zang, 
  zegent zijn Naam en eert Hem.  
 
Ant: Christus, de Heer, heeft ons de heilige Geest beloofd; 
° komt, laat ons Hem aanbidden, alleluia. 
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5 Hij is ons goed gezind, ° 
  eindeloos is zijn erbarmen, 
  zijn trouw van geslacht op geslacht.  
 
Ant: Christus, de Heer, heeft ons de heilige Geest beloofd; 
° komt, laat ons Hem aanbidden, alleluia. 
 
  Eer aan de Vader en de Zoon 
  en de heilige Geest. 
  Zoals het was in het begin en nu en altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Ant: Christus, de Heer, heeft ons de heilige Geest beloofd; 
° komt, laat ons Hem aanbidden, alleluia. 
 
Hymne 

De heilige dag, zo lang verwacht, 
breekt eindelijk aan in volle pracht; 
Christus, de hoop der wereld, God, 
stijgt tot de hoogste heemlen op. 
 
Als overwinnaar keert Hij weer, 
de vorst der wereld sloeg Hij neer, 
aan God de Vader kondigt Hij 
zijn zege aan, zijn heerschappij. 
 
Een lichte wolk draagt Hem omhoog, 
er glanst weer hoop in ieders oog, 
dat Hij het paradijs hergeeft 
dat Adam eens gesloten heeft. 
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Brengen wij dank aan Hem die leeft, 
die ons het heil geschonken heeft, 
die ons in zijn triomf betrekt 
en tot het hemels leven wekt. 
 
Nu stijgt Gij op naar ’t hemels licht, 
op U zij heel ons hart gericht, 
zend van de Vader nu uw Geest, 
uw gave op het Pinksterfeest. 
 
Psalmodie (zitten) 
 
Ant: De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest 
en leven, alleluia. 
 
Psalm 119  
145 Ik roep uit de grond van mijn hart: Heer, verhoor 
mij: 
  aan uw beschikkingen blijf ik trouw. 
146 Ik roep tot U: kom mij redden; 
  wat Gij verordent zal ik steeds doen. _ 
147 Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in, 
  ik stel mijn hoop op uw woord. 
148 Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd, 
  dan denk ik over uw uitspraken na. _ 
149 Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid, 
  en laat mij leven zoals Gij bepaalt. 
150 Die mij achtervolgen komen steeds nader, 
  ze houden zich ver van uw wet. _ 
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151 Maar Gij zijt voor ieder nabij, Heer, 
  betrouwbaar is alles wat Gij gebiedt. 
152 Reeds lang weet ik van uw verordeningen 
  dat Gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld. 
  Eer aan de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest. 
  Zoals het was in het begin en nu en altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Ant: De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en 
leven, alleluia. 
 
Ant: Gij hebt een tempel en een altaar gebouwd op uw 
heilige berg, alleluia. 
 
Lofzang Ex. 15, 1-4b.8-13.17-18  
 
1 Wij zingen de Heer toe, Hij toonde zijn glorie, 
  paarden en ruiters dreef Hij in zee. _ 
2 Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte, 
  Hij is het die mij heeft gered. 
  Ja, Hij is mijn God, Hem zal ik loven, 
  de God van mijn vader, Hem prijs ik hoog! _ 
3 Een machtig strijder, zijn naam is de Heer, 
4 dreef Farao’s wagens en strijdmacht in zee. _ 
8 Uw snuiven van toorn joeg het water omhoog, ° 
  de vloed bleef staan als een dam 
  en midden in zee verstarde de afgrond. _ 
9 De vijanden schreeuwden: ‘Vooruit, haalt ze in, ° 
  wij delen de buit, wij zwelgen in weelde, 
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  wij trekken het zwaard en slaan allen neer!’ _ 
10 Toen blies weer uw adem, de zee overviel hen, 
  zij zonken als lood in de kolkende vloed. _ 
11 Wie is U gelijk, Heer, onder de goden, ° 
  wie is zo schrikbarend, zo heilig als Gij, 
  geducht om uw wondere werken? _ 
12 Gij strekte uw hand uit, de aarde verslond hen ° 
13 maar voor het volk dat Gij vrijgekocht hebt 
  zijt Gij barmhartig een leidsman geworden. 
Uw machtige arm heeft dat volk gedragen 
  tot waar uw heilige woonplaats is. 
17 Daar neemt Gij hen op en gaat Gij hen planten ° 
  op de berg die uw erfdeel is, 
  waar Gij, Heer, uw burcht hebt gevestigd; _ 
  Het heiligdom, Heer, door uw handen gebouwd. 
18 De Heer zal heersen voor altijd en eeuwig. 
  Eer aan de Vader en de Zoon 
  en de heilige Geest. 
  Zoals het was in het begin en nu en altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Ant: Gij hebt een tempel en een altaar gebouwd op uw 
heilige berg, alleluia. 
 
Ant: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, alleluia. 
 
Psalm 117 (116)  
1 Looft nu de Heer, alle naties der aarde, 
  huldigt de Heer, alle volken rondom; _ 
 



6 
 

2 Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft; 
  de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. 
  Eer aan de Vader en de Zoon 
  en de heilige Geest. 
  Zoals het was in het begin en nu en altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Ant: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, alleluia. 
 
Lezing  
 
Stilte (zitten) 
 
Korte beurtzang  
De Heer is uit het graf verrezen, ° alleluia, alleluia. 
De Heer is uit het graf verrezen, alleluia, alleluia. 
Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen. 
Alleluia, alleluia. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
De Heer is uit het graf verrezen, alleluia, alleluia. 
 
Lofzang uit het Evangelie (staan) 
Ant: Zie, Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding 
der wereld, alleluia. 
 
68 Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 
  omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. 
69 Een redder heeft Hij ons verwekt 
  in het geslacht van David, zijn getrouwe; 
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70 Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard 
  bij monde van zijn heilige profeten: 
71 Verlossing uit de macht van onze vijanden 
  en uit de hand van allen die ons haten. 
72 Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, 
  zijn heilige verbond gestand doen; 
73 De eed aan onze vader Abraham gezworen 
  ons eenmaal te verlenen; 
74 Om aan de greep van vijanden ontrukt 
  Hem zonder vrees te dienen; 
75 In vroomheid en gerechtigheid 
  al onze dagen voor zijn aanschijn. _ 
76 En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, 
  want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. 
77 Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen 
  door de vergeving van hun zonden; 
78 Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, 
  die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan; 
79 Om licht te brengen in het duister en de schaduw van 
de dood  en onze voeten te geleiden op een weg van 
vrede. _ 
Eer aan de Vader en de Zoon 
  en de heilige Geest. 
  Zoals het was in het begin en nu en altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Ant: Zie, Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding 
der wereld, alleluia. 
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Smeekbede 
Laten wij die gedoopt zijn in de heilige Geest, samen met 
alle gedoopten Christus verheerlijken en aanroepen: 
Heer, heilig ons door uw Geest. 
Zend de heilige Geest over ons; ° maak ons tot getuigen 
van uw verrijzenis. 
Heer, heilig ons door uw Geest. 
Geef dat wij anderen oprecht beminnen; ° dat wij elkaar 
liefhebben als kinderen van God. 
Heer, heilig ons door uw Geest. 
Breng allen door uw genade tot de juiste gezindheid; ° 
laat hen met blijdschap de gaven ontvangen van uw 
Geest. 
Heer, heilig ons door uw Geest. 
Schenk ons de kracht van uw heilige Geest; ° genees en 
sterk in ons wat zwak is en gewond. 
Heer, heilig ons door uw Geest. 
 
Het Gebed des Heren 
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 
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tot in eeuwigheid amen. 
 
Afsluitend gebed 
 
Zegen (bede)  
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