
Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 52, 7-10. 

Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws 

verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot Sion: Uw God regeert. Hoort! Uw 

torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk want zij zien, oog in oog de terugkeer 

van de Heer naar Sion. Barst los in jubel, alle samen, puinen van Jeruzalem, want de Heer 

heeft zijn volk getroost; Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot 

voor de ogen van alle volkeren; en alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God 

aanschouwd. 

Tussenzang: Ps. 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10. 

Antifoon:  Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer. 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 

zingt voor de Heer, alle landen. 

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. 

Verkondigt zijn heil alle dagen. 

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, 

zijn wondere daden aan alle volken. 

Huldigt de Heer, alle stammen en volken, 

huldigt de Heer om zijn glorie en macht. 

Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam. 

Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde. 

Zegt tot elkander: de Heer regeert. 

Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen, 

de volken bestuurt Hij met billijkheid. 

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën, 13, 7-9a. 15-

17a. 

Broeders en zusters, 

Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun 

leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus 

Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door 

allerlei vreemde leringen. Door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen, de 

hulde namelijk van lippen die zijn Naam prijzen. Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te 

helpen, want dat zijn de offers die God behagen. Gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar hen; 

zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil, want zij zijn zich bewust van hun 

verantwoordelijkheid. 

Alleluia: Joh. 15, 16. 

Alleluia. Ik heb u uitgekozen en de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te 

brengen die blijvend zijn. Alleluia. 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 28, 16-20. 

In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen 

had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze 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. 

of: 

Alleluia Mt 28, 19a. 20b. 

Alleluia. Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer; Ik ben met u alle 

dagen tot aan de voleinding der wereld. Alleluia. 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 16, 15-20. 

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen: Gaat uit over de hele wereld en 

verkondigt het Evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, 

maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen 

vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen 

opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken, zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan 

zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn. Nadat de Heer Jezus aldus tot hen 

gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar 

zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan 

hun woord door de tekenen die het vergezelden. 

 


