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Hemelvaart: Staren naar wat was, doorgaan in zijn spoor   
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Openingslied: Ten hemel opgevaren… 
 

 
 
 
Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,  
heerst over hemel, zee en land, halleluja. 
 
Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,   
wat in de psalm geschreven staat, halleluja. 
 
De Heer verleen zijn majesteit, halleluja,  
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja. 
 
Nu stijgt ons loflied op en eerst, halleluja,   
de Here Christus die regeert, halleluja. 
 
De heilige Drievuldigheid, halleluja,   
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja. 

 
 
Begroeting:  
 

Gegroet, U allen, jong en oud,  
verlangend naar tekenen van hoop en toekomst  
Gegroet, op de  weg naar Pinksteren.  
Gegroet Gij , levende God  
Wij zijn hier bijeen in uw Naam 
Vader, Zoon en Heilige Geest  

 
Woord van welkom en inleiding 
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Kyriëlitanie: Herschep ons hart… 
 

 
 
 
Gebed om ontferming:  

 
Heilige en Barmhartige, wij staan hier voor U.  
Wil ons bij de hand nemen, zodat we durven leven,  
van schuld bevrijd. 
Wij geloven dat U bij ons bent,  
dat U ons aan elkaar gegeven hebt,  
zoals U Jezus hebt geschonken aan ons.  
Door Hem hebt U ons uitzicht geboden. 
Wij geloven dat U ons krachtig maakt. 
In Jezus kunnen wij uw schepping  
een stap verder brengen op weg naar geluk.  
Herschep ons hart, heradem ons verstand,  
dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
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Maak ons tot uw gemeente,  
wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg U niet. Verberg U niet. 

 
 
Lofzang: Zingt Jubilate… 

 
 
Zingt Jubilate dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water,  
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zingt Jubilate! 
 
Zingt Jubilate voor de Zoon, 
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, 
Jezus Messias Jubilate! 
 
Zingt Jubilate voor de Geest, 
offert de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, 
weest God indachtig, Jubilate! 

 
 
Openingsgebed  
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Bij het openen van de schrift 
 
Gedicht: Het Carillon  

Ik zag de mensen in de straten, 
hun armoe en hun grauw gezicht, - 
toen streek er over de gelaten 
een luisteren, een vleug van licht. 
 
Want boven in de klokkentoren 
na ’t donker-bronzen urenslaan 
ving, over heel de stad te horen, 
de beiaardier te spelen aan. 
 
Valerius : - een statig zingen 
waarin de zware klok bewoog, 
doorstrooid van lichter sprankelingen, 
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’ 
 
En één tussen de naamloos velen, 
gedrongen aan de huizenkant 
stond ik te luistr’ren naar dit spelen 
dat zong van mijn geschonden land. 
 
Dit sprakeloze samenkomen 
en Hollands licht over de stad – 
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen 
zo bitter, bitter liefgehad.        Ida Gerhardt 1941 
 

Moment van stilte 
 
Eerste lezing:   Uit het boek Handelingen  1, 1 – 11  
 

Het eerste boek, dat ik geschreven heb, Teofilus, ging 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 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 
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Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te 
verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten, ‘die gij van 
Mij vernomen hebt:  Johannes doopte met water, maar gij zult over 
enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.’  Toen zij eens 
bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: ‘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 uiteinde 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.’ 

 
Tussenzang: De heilige Geest, de helper… 
 
koor: De heilige Geest, de helper, 

die de Vader in Mijn naam u zenden zal, 
Hij zal u alles weer te binnen brengen 
wat Ik u heb gezegd. 

 
allen: 

 
 
koor: Wie Mij liefheeft onderhoudt mijn woorden. 
allen: Zend ons uw heilige Geest. 
 
koor: Wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader 
 worden bemind. 
allen: Zend ons uw heilige Geest. 
 
koor: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. 
allen: Zend ons uw heilige Geest. 
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koor: Vrede laat Ik u na. 
 Mijn vrede geef Ik u. 
allen: Zend ons uw heilige Geest. 
 
koor: De heilige Geest, de helper, 

die de Vader in Mijn naam u zenden zal, 
Hij zal u alles weer te binnen brengen 
wat Ik u heb gezegd. 

allen: Zend ons uw heilige Geest. 
 
Evangelie:          in de woorden van Matteüs 28, 16 -20  
 
     Wilt U – mogelijk – gaan staan?  

 
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen 
had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al 
twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 
macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze 
zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En 
houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’ 
 

Acclamatie:  
 

Halleluja, halleluja, halleluja  
 

koor:  Gaat nu en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen 
  Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld  
 

 Halleluja, halleluja, halleluja   
 
 

Overweging 
                 een moment van stilte 
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Geloofslied: Wie is die God die eeuwig leeft…    
      
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 

Wie is die God die eeuwig leeft 
en al wat is geschapen heeft, 
die oerbegin en einde is 
de zin van de geschiedenis. 
 
De Vader die de wereld schiep, 
de stem die ons tot leven riep: 
dat is mijn God, ik roep Hem aan 
en zeg Hem dank voor mijn bestaan. 
 
Wie is dat ene mensenkind 
dat anderen zo heeft bemint 
dat Hij zich aan een kruis liet slaan, 
ons nog doet vragen naar zijn naam? 
 
De Zoon die ons geboren is, 
het licht in onze duisternis, 
voor kleine mensen, diep in nood, 
een hoopvol woord tot in de dood. 
 
Wie zingt in ons dat ene lied: 
het leven doet de dood teniet? 
Verlangen dat maar niet verslijt, 
een ademtocht van eeuwigheid? 
 
De Geest die ons de ruimte geeft, 
de levenskracht die ons beweegt: 
de liefde krijgt de overhand 
en aarde wordt tot vruchtbaar land. 

 
 
 
 
 
 
 



9 

Voorbeden: 
 
Koorzang:      If Ye love me  ( naar Johannes 14, 15-17 van Thomas Tallis ) 
     

If ye love me, keep my commandments: 
And I will pray the Father, and he shall give you another comforter 
That He may ‘bide with you forever; E’en the spirit of truth 

 

Vertaling:  
Wanneer Gij mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren:  
En ik zal de Vader bidden en Hij zal U een andere Trooster geven  
om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der Waarheid.  

 
Onze Vader  in de woorden van de NBV 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.   
Amen. 

 
Vredeswens  
 
Bijdrage in de kosten van de liturgie en mededelingen  

U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon.  
Of overmaken op rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 

 
Zegenbede    Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
Lied:             Zie ik ben met U tot het eind van de tijd   



10 

 Slotlied: Al heeft Hij ons verlaten… 
 

 
 

Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
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Mededelingen 
 
Collecte bij de uitgangen voor het onderhoud en behoud van deze kerk. 
Rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
 
Telefonische bereikbaarheid Klooster 
Het klooster is weer telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 
uur. U kunt weer het gewone nummer bellen: 038-4254400. Buiten 
kantooruren kunt u bellen met de telefonische hulplijn: 06-13815636.  
 
Stiltecentrum geopend 
Het Stiltecentrum van de kerk is elke dag geopend tussen 10.00 en 17.00 
uur. U kunt een kaarsje branden (max. 1 persoon tegelijk) en een 
Presenteerblad meenemen. Toegang via de hoofdingang van de kerk, 
Assendorperstraat.  
 
Klooster in oorlogstijd: Raamexpositie en podcast 
Het Dominicanenklooster was in de oorlog een plek waar goed en kwaad in 
één gebouw samenkwamen. Acht personages uit de oorlogsverslagen van 
het klooster worden getekend door vier illustratoren en geëxposeerd op de 
ramen. Middels een podcast zijn de verhalen van deze acht mensen te 
horen. Kom kijken en luisteren vanaf 31 mei. 
 
Vieringen 
De vieringen op zaterdagavond zijn tot 1 juni afgelast. De vieringen op 
zondag vinden alleen plaats via Kerk-TV, ook voor niet-abonnees. Er 
worden GEEN bezoekers toegelaten. Voor telefoon en tablet vooraf de 
kerkdienstgemist-app downloaden en de Dominicanenkerk selecteren. 
Zowel geschikt voor Apple als Android. Op laptop en computer kijkt u op 
deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live 
 
Kaarsje opsteken 
Het coronavirus heeft grote invloed op ons allen. Hier kun je een kaarsje 
aansteken en je intentie delen. Ook zo kunnen we elkaar tot steun zijn. Kijk 
op: https://www.kloosterzwolle.nl/nieuws/brand-een-kaarsje 
 
 

 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live
https://www.kloosterzwolle.nl/nieuws/brand-een-kaarsje
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Wilt u lid worden? 
 U vindt inschrijfformulieren achterin de kerk, in de kloostergang en op de 
website. 
 

Opgave en info over activiteiten van kerk en klooster: 

Website: www.kloosterzwolle.nl of bel: 038 - 4254400 

Volg ons op facebook: Dominicanenkerk Zwolle 

 

In deze viering zijn de voorgangers Hans Tissink en Hans Schoorlemmer  
Zang: Leden van het Thomaskoor o.l.v. : René van Breukelen 
Orgel: Jur Leemhuis 


