
13 mei 2021  

Hemelvaartsdag  
 

Uit zicht…  
 
Openingslied: Mensen wij zijn geroepen… 
 

 
 

God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
Ja, wij zijn allen mensen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 
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Begroeting  
 

VG:  Wees gezegend, ieder hier gekomen 
               om kracht en goede,  
               om de nabijheid van Jezus Messias.  
Allen:    Wees in ons midden 
   Gij onze God,   

 Vader, Zoon en Heilige Geest.  
Amen 

 
 
Woord van welkom en inleiding 
 
 
Kyrie-litanie: In den beginne het woord…  
 

koor: In den beginne het woord, 
 roeping, opdracht en zegen. 
 In den beginne het licht, 
 licht erbarm u, woord ontferm u, kom bevrijden. 
 

 
 

allen:  Wij roepen tot U, geliefde Dienaar en Zoon van de Vader, 
  om ontferming en vrede, 

Verlicht allen die verlangen naar leven en adem.  
Vergeef ons als we onattent U volgen  
en geen oog hebben voor wie ons nabij en soms zo veraf zijn.  
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Lofzang:   Ere wie ere toekomt 
 
koor: Ere wie ere toekomt, lichtende, levende God. 
 U komt toe alle stem, alle veerkracht en zingen. 

 
koor: Die ons verwekt en doet zijn, ons openbaart en herademt 

een en volstrekt in allen en boven allen uit. 
 

allen: Vader, Zoon en Geest 
bron, water en stroming 
liefdes eerste begin 
liefdesweg, liefdes volharding 
 

koor: Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel 
stroom uw mensen vol kracht, doe opleven hun ogen 
 

allen: Moge het worden, eindelijk, wat Gij gewild hebt van meet af: 
licht dat niet dooft, liefde die blijft. 

 
 
Openingsgebed  
 
 
Bij het openen van de schrift 
 
Eerste lezing:   uit het boek Handelingen 1, 1 – 11 
 

In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus 
beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd 
opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had 
uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was.  
Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; 
gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met 
hen over het koninkrijk van God.  
Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, 
maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij 
hebben gehoord, in vervulling zal gaan.  Johannes doopte met water, maar 
binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die 
bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare 
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tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet 
jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over 
de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot 
aan de uiteinden van de aarde.’  
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en 
opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van 
hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 
twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan 
jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is 
opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel 
hebben zien gaan.’  
 
Tussenzang: 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.  
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Evangelie:   Marcus 16, 15,19-20 Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

Jezus verscheen aan de elf leerlingen. 
En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder 
schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal 
worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 
Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de 
volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze 
zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze 
slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet 
deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen 
op te leggen.’ 
Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel 
opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij 
gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer 
hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de 
tekenen die ermee gepaard gingen. 

 
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 
 
 
Moment van stilte 
  



6 

Geloofsbelijdenis   Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

allen: Hij leeft, naar de hemel gevaren, 
vertaalt in het volle licht. 
God zal Hem voor altijd bewaren. 
Wij leven op Hem gericht. 
 

Hij leeft, in het hart van zijn vrienden  
als liefde die ons verbindt,  
waarmee Hij de mensen diende 
en al onze liefde begint. 
 

Hij leeft in de woorden gezongen.  
Zo gaat Hij van mond tot mond. 
Wij zingen met vurige tongen  
zijn liefde de wereld rond. 
 

Hij leeft, waar het brood wordt gebroken.  
Hij leeft van hand tot hand. 
Verloochend of weersproken,  
nog steeds wordt Hij voortgeplant. 
 

Hij leef, in het huis van zijn Vader. 
Daar houdt Hij ons bidden bijeen  
tot God heel de wereld vergadert,  
zijn tent over allen heen. 
 

Gij leeft, voor ons oog nog verborgen  
tot aan de jongste dag,  
Gij leeft tot de dag van morgen  
ons toont wat liefde vermag  
 

Sytze de Vries 
 
 
Voorbeden    Wilt u – zo mogelijk – knielen? 
 
 
Collecte 

Thuis via de app of het via NL 06 INGB 000 105 89 58 van de 
Dominicanenkerk. In de kerk straks bij de uitgang.  
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Gebed van dank bij brood en beker Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
Oecumenisch Onze Vader 
 

Allen Onze Vader die in de hemel zijt, 
 Uw naam worde geheiligd. 
 Uw koninkrijk 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 onze schuldenaren. 
 En leid ons niet in verzoeking, 
 maar verlos ons van de boze. 
 Want van U is het koninkrijk 
 en de kracht en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid.  

Amen. 
 
VG: Gij die genoemd wordt Ik-zal-er-zijn 

hebt  van de aarde uw Zoon omhoog geheven, 
hoog boven alle namen. 
In een wolk onttrok Gij uw Zoon aan ons gezicht 
nadat Hij had aangetoond  
dat Hij na zijn sterven toch in leven was. 
En in een wolk bij dag bent Gij uw volk voorgegaan 
door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. 
Niet slechts als een herinnering tot verstening 
zijn ons deze verhalen bijgebleven, 
maar als een levend getuigenis van uw nabijheid 
 

Koor: Klimmende zon, licht dat ons laadt met licht, 
liefde die liefde wekt, vuur dat ons loutert, 
voer ons de dood voorbij, stem die ons roept, 
bron, hart, begin en einde, onze Vader. 

 

allen: U die onze toekomst bent: 
 begin in ons – God – opnieuw. 
 Maak ons tot Uw volk. 
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VG: Gij die genoemd wordt Ik-zal-er-zijn 
hebt in een wolk op de berg gesproken: 
“Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem.” 
En die Zoon sprak voorafgaand aan zijn Hemelvaart: 
“Jullie zullen de kracht ontvangen 
wanneer de heilige Geest over jullie komt, 
om getuigen van mij te zijn tot het uiteinde van de aarde. 
Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie.”  
Niet om naar de hemel te blijven staren heeft u ons geroepen, 
immers uw ogen zoeken ons, 
maar tot bouw van uw koninkrijk hier op aarde. 
 

allen: Doe ons gaan op Uw wegen. 
 U die God bent – maak mensen van ons. 
 U die Liefde bent, laat louter liefde ons verbinden. 
 
VG:  Gij die genoemd wordt Ik-zal-er-zijn 

hebt ons in zijn Zoon een blijvend teken nagelaten  
Want dankbaar zijn wij u om Jezus van Nazareth 
die bij zijn laatste paasmaal het brood en beker deelde. 
Niet slechts ter herinnering aan deze maaltijd 
delen wij brood en wijn, 
maar als teken van ons geloof en onze hoop 
op een nieuwe aarde. 
Zo zien wij uit naar zijn wederkomst. 

 
Koor: Klimmende zon, licht dat ons laadt met licht, 

liefde die liefde wekt, vuur dat ons loutert, 
voer ons de dood voorbij, stem die ons roept, 
bron, hart, begin en einde, onze Vader. 

 
 
Vredeswens 
 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
 
Communie  
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Koorzang:  
 
 
Mededelingen  
 
 
Gedicht: Ruimtevrees 
 

Achter eilanden, daar weer achter 
dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen? 
De blik verliest je met zichzelf in ruimte 
waar aankomst ver en ver te zoeken is. 
Niet voor de woerd die plotseling en onbedaarlijk 
groen het zonlicht en je oog inzwemt. 
Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid 
bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep. 
Voel warmte op je neus, zie 't vroege blad 
van vlier. Je keek te ver. Wat je zoekt is hier. 
 
Marjoleine de Vos 

 
 
 
Zegenbede    Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

VG: De Levende zegene en behoede ons. 
 De Levende doe zijn aangezicht over ons lichten, 
 en zij u genadig. 
 De Levende verheffe haar aangezicht over ons,  
 en geve u vrede. 
 
koor: Zegen ons en behoed ons, 
 doe lichten over ons uw aangezicht   
 en wees ons genadig. 
  
allen: Zegen ons en behoed ons  
 doe lichten over ons uw aangezicht, 
 en geef ons vrede. 
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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. 
 
 
 
 

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: Iemke Epema en Frans van Oosten 
Zang: Gelegenheidskoor o.l.v. René van Breukelen  


