
 
 
 
 
 
 
 

13 MEI 2021 
 

HEMELVAART 
“Jezus breekt de hemel open” 

 

 
 
 

Voorgangers: 
Jeanne en Johan van der Leest 



2 
 

Openingslied: Celtic Woman:   You raise me up 

 
 
WELKOM  
Welkom in deze viering op het hoogfeest van Hemelvaart. 
Deze feestdag leert ons iets over onze thuiskomst bij de Vader 
zoals Jezus eens thuiskwam bij zijn Vader. 
Deze dag wil ons ook laten nadenken over onze inzet 
voor het geluk van anderen. 

Laten wij God daarom danken 
dat wij bij Hem mogen thuiskomen 
en mogen meewerken aan zijn wereld van liefde en vrede 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
 
OPENINGSWOORD: 
Het verhaal van de Hemelvaart is een zendingsverhaal. 
In het spoor van de leerlingen 
moeten ook wij de weg gaan die Jezus ons is voorgegaan: 
de weg van liefde zonder maat 
opdat het voor ieder een hemel op aarde zal worden. 
In zijn naam moeten we aan de slag. 
Het Goede Nieuws is er voor iedereen. 
Hemelvaart is dan ook een steunpilaar van ons geloof. 
 
 
GEBED OM ONTFERMING:  

Op Hemelvaartsdag is het goed te evalueren 
wat we van ons christen-zijn terechtbrengen. 
Ons samenleven verloopt lang niet perfect, 
want we hebben allemaal ook onze tekortkomingen. 
Maar als we erin slagen die te erkennen, 
is verzoening mogelijk. 
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Als we voor de Heer gaan staan en naar de hemel kijken 
dringt het wel eens tot ons door 
dat we te vaak dromen van een hemel op aarde vol luxe en 
genotsmiddelen. 
Die schijnhemel houdt ons weg van een écht gelukkig leven. 
De hemel op aarde die God voor ons droomt is er één 
waarin we liefde en hoop delen met elkaar. 
Voor ons gebrek aan solidariteitsgevoel: 
 

Heer, ontferm U over ons. 
 
Als we voor de Heer gaan staan en naar de mensen kijken, 
dringt het wel eens tot ons door 
dat we te weinig van hen houden. 
We maken te vaak een selectie: 
wie kan ons van dienst zijn, wie ligt ons en wie niet…. 
De hemel op aarde die God voor ons droomt is er één 
waarin mensen naar elkaar toegaan 
om elkaar gelukkig te maken en vrede te schenken. 
Voor onze berekenende houding: 
 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Als we voor de Heer gaan staan en naar onszelf kijken, 
dringt het wel eens tot ons door 
dat we de Heer niet zien. 
Dat we voor Hem maar een piepklein plaatsje reserveren in ons 
leven. 
De hemel op aarde die God voor ons droomt is er één 
waarin we leven op de klank van Gods stem in ons hart. 
Voor onze kleingelovigheid: 
 
Heer, ontferm U over ons. 
 
God zelf komt ons tegemoet.We mogen ons aan Hem overgeven. 
Hij wil met ons zijn, alle dagen van ons leven. Amen. 
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GEBED: 
God van hemel en aarde, 
Gij hebt Jezus opgenomen in uw heerlijkheid. 
Omhoog starend naar de hemel weten we: 
het komt erop aan uw aarde bewoonbaar te maken voor alle 
mensen. 
Geef dat wij trouw blijven aan Jezus’ opdracht: 
‘Ga…Ik ben bij u, tot het einde van de aarde.’ 

Geef ons de kracht om van Hem te blijven getuigen, 
gedoopt als we zijn ‘in water en Geest’. 
Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon, 
de Levende onder ons, nu en altijd. Amen. 
 
Lied:   Andrea Bocelli:   Conte Partiro 

In de eerste lezing horen we het verhaal van een afscheid, en in 
het evangelie van de hemelvaart. 
Wat daarin opvalt is het verschil van blikrichting bij de 
leerlingen en bij die twee mannen in het wit. 
De leerlingen kijken naar boven, naar Jezus die achter de 
wolken verdwijnt. 
De mannen in ’t wit zeggen dat hun ogen op de aarde moet 
gericht zijn. 
Dáár moet de Boodschap van de verrijzenis gerealiseerd 
worden. 
Bij dat laatste sluit onze evangelietekst aan: 
Jezus geeft aan zijn leerlingen hun zendingsopdracht. 

 
LEZING: 
Afscheid van een vriendin. 
Kerstmis 2018, een facebook bericht vanaf de Canarische 
Eilanden.  
Fijne Kerstdagen voor jullie, ik lig hier lekker aan het zwembad, 
heerlijk in de zon.  
Een bericht van onze vriendin Tineke.  
Een licht jaloers gevoel drong in me op.  
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In januari ging Tineke even langs de dokter. De pijn in haar 
schouder ging maar niet over en toen, als een donderslag bij 
heldere hemel kwam de diagnose: de ziekte van Kahler.  
Maar Tineke liet zich niet uit het veld slaan en ging met enorme 
positiviteit haar noodzakelijke behandelingen tegemoet. Een 
lange periode met enkele ups maar voornamelijk veel downs 
volgde; chemotherapie, pijn en benauwdheid, revalidatie en 
diverse ziekenhuisopnames wisselden elkaar af.  
 

Eind september ineens een appje van haar zus; Tineke was 
gevallen, opgenomen in het ziekenhuis en medisch handelen 
mocht niet meer baten. Tineke zou komen te overlijden.  
Op 30 september sloot Tineke voorgoed haar ogen. 
 
Zus José vroeg mij of ik de uitvaart wilde regelen en begeleiden.  
‘Ja natuurlijk’, zei ik en gelijktijdig dacht ik, dit is wel heftig. 
Want hoe hou ik mijn taken als uitvaartverzorger en mijn 
gevoelens als vriend gescheiden.  
De confrontatie hiermee was nadrukkelijk; bij de regeling van 
de uitvaart bewoog ik bij de bespreking van alle aandachts- en 
besluitpunten voortdurend tussen uitvaartverzorger en vriend 
van.  
 
Op de dag van de uitvaart, voor aanvang van de 
afscheidsbijeenkomst was ik nerveus.  
Ik ben nooit nerveus!  
Het werd een prachtig afscheid. De muziek, de foto’s van 
Tineke door velen met liefde toegestuurd en de mooie woorden 
gaven alle aanwezigen een mooi totaalbeeld van wie Tineke was 
en wat zij voor eenieder had betekend. 
Toen ik afrondde en Tineke een goede reis wenste, kreeg ik een 
brok in mijn keel en brak voor het eerst tijdens de 
afscheidsbijeenkomst mijn stem. Heel even mocht ik weer 
vriend zijn. 
John Heskes, uitvaartverzorger  
 

about:blank
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Lied:  Taizé:  Jesu le Christ 

 
EVANGELIE: (Mc., 16, 15-20) 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens 
Marcus 
Toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen: 
Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, 
maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. 
De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, 

begeleiden: 
in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, 
nieuwe talen zullen ze spreken, 
met hun handen zullen ze slangen opnemen, 
en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. 
Zieken zullen ze de handen opleggen 
en zij zullen gezond worden.’ 
Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, 
werd Hij in de hemel opgenomen 
en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. 
Zij trokken eropuit om overal de Boodschap uit te dragen, 
terwijl de Heer meewerkte en het Woord kracht bijzette 
door de begeleidende tekenen. 
 
Gezongen acclamatie: 
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft, 
Gelukkig is die mens, heer jezus wij danken U. 
 
OVERWEGING 
 
Muziek:  Einaudi:   Il Giorni  
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GELOOFSGETUIGENIS: 
Ik geloof in God, die Liefde is 
en ons de wereld schenkt. 
 
Ik geloof ook dat God ons roept en zendt 
om van deze wereld een thuis te maken: 
een wereld zonder honger, 
zonder oorlog, zonder haat, 
een wereld vol goedheid, 

rechtvaardigheid en vrede. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
die geroepen en gezonden werd 
om lief en leed met ons te delen 
om, geborgen in Gods liefde, 
zich te geven aan de mensen. 
 
Ik geloof in de Geest, 
de band tussen God en Jezus, 

onze drijfkracht, 
durf en moet om op te staan, 
te spreken en te zwijgen, 
vol te houden in liefde en trouw. 
 
Ik geloof in mensen die samen kerk willen zijn, 
die met handen vol twijfels blijven geloven 
dat God er is en met hen meetrekt. 
 
Ik geloof in het leven 
dat het wint van de dood, 
dat niet ophoudt 
bij welke grenzen ook, 
omdat Gods Verbond eeuwig duurt. 
Amen. 
 
 



2 
 

VOORBEDE 
Hemelvaart is niet zozeer een feest van afscheid,  
maar van aanwezigheid.  
Laten we dan bidden om Gods tegenwoordigheid in ons leven 
en in onze wereld. 
 
Laten we bidden: 
voor hen die geen greintje ‘hemel op aarde’ kennen. 
Dat zij zich gesteund mogen weten 

door de aandacht en de inzet van mensen om hen heen. 
Allen: Eeuwige hoor ons bidden, wees ons nabij 
 
Laten we bidden: 
Om daadkracht voor hen 
die afwachtend naar de hemel staren  
en hun krachten sparen voor later. 
Dat zij, hier en nu, gaan doen wat hun hart hun ingeeft. 
Allen: Eeuwige hoor ons bidden, wees ons nabij 
 
Laten we bidden: 
om doorzettingsvermogen voor hen die zich,  
in het groot of in het klein  
inzetten voor een samenleving  
waarin elke mens tot zijn recht komt. 
Dat zij de waardering en de steun krijgen die zij verdienen. 
Allen: Eeuwige hoor ons bidden, wees ons nabij 
 
 

Ga met ons mee 
In alles wat ons op dit moment zo bezighoudt: 
Onze vragen, onze gevoelens, 
het gemis van hen die wij met ons meedragen, 
en voor de intenties waarvoor in deze viering speciaal aandacht 
is gevraagd: 
Voor…. 
Allen: Eeuwige hoor ons bidden, wees ons nabij 
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Leer ons, Heer, 
om als gelovigen niet te blijven kijken 
naar de verre hemel om U daar te zoeken, 
maar onze blik te richten naar de wereld waarin we leven. 
Open onze ogen en hart 
om uw hemel op aarde te zien, 
om in anderen uw aanwezigheid op te merken. 
Want dichtbij laat Gij U vinden als een God van en voor 
mensen. 

Amen 
 
 
DANKGEBED: 
Sprekend bent U,  
in al wat is en al wat leeft,  
in al wat U ons toevertrouwt  
in al wat ons bezielt en inspireert.  
 
Licht bent U  

op dagen van vreugde,  
op momenten van verdriet,  
op tijden van angst en onzekerheid.  
 
Hoop bent U  
waar leven lijden is,  
waar kwaad ontembaar lijkt,  
waar niets meer te verwachten valt.  
 
Genade bent U,  
in vriendschap en verbondenheid,  
in zorgzaamheid en betrokkenheid  
in verwondering en ontluistering.  
 
Zo bent U God met ons,  
met ons op weg,  
met ons begaan.  
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Zo laat U zich zien,  
in kinderen,  
kwetsbaar en vol belofte,  
in elke mens,  
zoekend en vol goede wil,  
in die ene mens,  
Jezus, kind van U, broeder van ons.  
 
Sprekend bent U  

met ons onderweg,  
wanneer wij leven in de geest van Jezus,  
doen wat Hij gedaan heeft,  
voor mensen op zijn pad,  
klein of ongezien,  
verstoten of verguisd,  
eenvoudig of wijs  
belast of vermoeid,  
ziek of ontdaan. 
 
In zijn geest zijn wij hier bijeen,  
in zijn geest vieren wij het leven,  
vol verwondering en bewondering,  
vragend en dankend,  
hoopvol en met vertrouwen  
dat uw liefde in ons spreekt,  
tot geluk en vrede voor iedereen. 
 
Zijn leven onder ons,  
brengt ons hier bij elkaar.  
Hij verbindt ons met U en met onszelf  
door samen te bidden met zijn woorden 
 
ONZE VADER… 
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Vaak voelen wij ons klein en machteloos. 
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde. 
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken, 
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof 
en hoop, 
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten. 
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien 
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon. 
Want van U is het koninkrijk… 

 
VREDESWENS 
God van hemel en aarde, 
geef ons de moed om te geloven en te beseffen 
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn 
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons. 
Als wij onze oren en ogen, onze handen en monden openen 
om uw Boodschap te verkondigen, 
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd: 
een volk van vrede, één van hart en één van ziel. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vreugde en vrede. 
 
Muziek:  Taizé:   Christe Salvator 
 
GEBED: 
God van mensen onderweg, 
beziel ons met de Geest van ons aller Voorganger Jezus 
opdat wij van harte zouden voortzetten 

wat Hij in Woord en Werk onder ons is begonnen. 
Houd ons hoopvol gaande op de weg die Hij ons voorging 
tot wij met velen uw stad van vrede zijn geworden, 
uw nieuwe hemel en uw nieuwe aarde. Amen. 
 
MEDEDELINGEN: 
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SLOTGEDACHTE: 
Meer dan ooit 
niet aan ons lot 
maar aan zijn Geest laat Hij ons over. 
Geen afscheid… 
Wat Hij zei, 
wat Hij deed, 
wie Hij was, 
zijn Geest herinnert ons er aan. 

Op de meest innige wijze 
legt Hij het aan ons uit, 
zaait Hij het in ons hart. 
Een afscheid dat nabijheid betekent. 
Meer dan ooit zal Hij er voor ons zijn 
uw Zoon, de Levende. 
 
ZEGENWENS 
Jezus heeft ons bij zijn afscheid 
‘kracht uit den hoge’ toegezegd 
om zijn werk bezield te kunnen voortzetten 
in de wereld om ons heen. 
 
Moge God ons daartoe zegenen. 
Zijn ‘kracht uit den hoge’ 
mogen wij elkaar hier en nu van harte toewensen 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.  
Amen. 
 
Slotlied:   Elly en Rikkert:   Sta op en wandel 

 

 


