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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:  
 

Wees gezegend, ieder hier gekomen 
om kracht en goede moed,  
om de Geest van Jezus Messias. 
  
Wees gezegd in ons midden  
Gij, onze God  
om mensen bewogen  
 

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

 
VG:  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.  

             
 

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! 
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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  
 
Bij het openen van de Schriften  
 
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 
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.’ 
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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. 
 

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. 
 
Evangelielezing: In de woorden van Lukas 24, 49 – 53  
 

Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijft dus in de 
stad, totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.  Nu 
leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanie, hief de handen omhoog 
en zegende hen.  En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich 
van hen en werd ten hemel opgenomen.  Zij aanbaden Hem en 
keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug.  Zij hielden zich 
voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God. 
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Acclamatie:  

 
 
Verkondiging  
 
Geloofsbelijdenis   Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 

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. 
 



7 

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  
 

(tekst van Sytze de Vries)  
 
Voorbeden    Wilt u – zo  mogelijk – knielen? 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
Bijdrage in de kosten van de liturgie 

Voor de kosten van deze viering wordt – zo mogelijk- €1,00 per persoon gevraagd.  
Dit kunt u doorschuiven naar de hoek van de bank, richting middenpad.  

 

Collecte 
Voor deze collecte wordt een mandje doorgegeven.  
Studentenpastoraat: Ds. Martin Jans is studentenpastor voor de Christelijke 
Hogeschool Windesheim, ArtEZ hogeschool voor de kunsten en de Katholieke Pabo 
Zwolle. De financiering van deze vorm van kerkelijk presentie aan genoemde 
hogescholen wordt gedragen door de landelijke kerk (PKN) én door de Protestantse 
Gemeente Zwolle samen met de Doopsgezinde Gemeente Zwolle, de Evangelisch-
Lutherse Gemeente Zwolle en de Remonstrantse Gemeente Zwolle. Voor meer 
informatie: http://www.ophef.net Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit 
belangrijke stuk kerkenwerk. 
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Gebed over de gaven 
 

Tafelgebed   Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 

 
 

VG: Gij die het licht te voorschijn roept 
 uit wanorde en duisternis, 
      met maan en sterren en de zon 
      de tijd bepaalt van dag en nacht, 
 die ruimte maakt en groeikracht wekt 
 in al wat leeft en ademhaalt: 
 gezegend zij uw Naam! 
 

koor: Gij die de mensen roept bij naam, 
 bestemt tot uw gelijkenis, 
      de aarde aan ons toevertrouwt 
      opdat zij wordt een veilig huis 
 waar wij elkanders hoeder zijn 
 in vrede en gerechtigheid: 
 gezegend zij uw Naam! 
allen:  Gij die er Eén geroepen hebt 
 tot hartverwarmend evenbeeld, 
      uw eigen stem, betrouwbaar woord, 
      de nieuwe Adam, mensenkind: 
 het licht op onze levensweg 
 en brood dat onze honger voedt: 
 gezegend is zijn Naam! 
 
VG: Die op de avond voor zijn dood 
 zichzelf als brood te eten gaf, 
      toen Hij het voor ons brak en zei: 
      ‘neemt en eet er allen van 
 want dit is mijn lichaam 
 dat gebroken wordt voor u: 
 gedenkt voorgoed mijn Naam.’ 
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VG: Die na het maal de beker nam, 
 uw Naam prees in een dankgebed, 
      en zich als wijn te drinken gaf: 
      ‘Neemt het en drinkt er allen uit 
 dit is mijn bloed, mijn levenskracht, 
 de beker van het nieuw verbond: 
 gedenkt voorgoed mijn Naam’.  
 

allen:  Wij danken U om Hem, o God, 
 die uit de dood is opgewekt, 
      die nu voor ons ten beste spreekt 
      en ons vervult met levenskracht 
 opdat de aarde wordt vernieuwd 
 door liefde die tot vrede voert: 
 herschep ons door uw Geest! 
 

Koor: Wij danken U dat Gij ons kent, 
 bij name roept en gaande houdt, 
      de hoop in ons hebt uitgezaaid 
      dat niet de dood het einde is 
 maar wij in U geborgen zijn 
 en leven voor uw aangezicht: 
 herschep ons door uw Geest! 
VG: Wij danken U dat Gij voor ons 
 de toevlucht zijt, ons lijfsbehoud, 
      dat geen geweld of kwade macht, 
      geen duisternis of dodend lot 
 ons van uw liefde scheiden zal 
 die duren zal in eeuwigheid: 
 gezegend zij uw Naam! 
 
allen: Levende Bron van alle licht 
 waarin wij wonen met elkaar, 
 Jezus, uw stem en aangezicht, 
 die onze weg en waarheid is, 
 ademtocht, geest en levenskracht 
 die ons herschept van dag tot dag: 
 gezegend zij uw Naam!  
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Onze Vader 
 

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 onze schuldenaars vergeven. 
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. 

 
 

Vredewens 
 

Uitnodiging tot breken en delen 
 

Communie 

 
Koorzang:  
 

Een maaiveld in het morgenlicht (2x) 
Hier lees ik leven bij elkaar (2x) 
Volledig weet ik Jou nabij (2x) 
Geborgen in ons ik en Gij, 
wordt trouw en vriendschap  
steeds meer waar (2x) 
Zo sta ik voor Jouw aangezicht (2x). 

 
Slotgebed  
 
Mededelingen  
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Zegenwens   Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
 
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. 
 
Hemelvaartsdag  
Na deze oecumenische viering is er koffie in de Refter. Welkom.  
 
Rozenkransmeditatie 
De maand mei is bij uitstek de Mariamaand. Een moment de tijd nemen om 
in alle rust een rozenkrans te bidden is daarbij heel passend. Na afloop is er 
koffie of thee en tijd voor ontmoeting.  
Dinsdag 15 mei| 9.45 uur 
 
Wandelen vanuit het klooster 
In deze wandeling ligt het accent op de bewuste ervaring van de natuur: 
wind, zon, geluiden, geuren afgewisseld met stilte. Voorafgaand aan de 
wandeling ben je om 8.30 uur welkom bij het ochtendgebed in het 
klooster. Start vanaf de parkeerplaats van het klooster.  
Vrijdag 18 mei | 9.00 uur  
 
Feest van de Geest  
Met Pinksteren staan de deuren van het klooster open. Vier kunstenaars 
zijn uitgedaagd om het klooster op een andere manier te laten spreken. 
Aan de kinderen is ook gedacht, zij kunnen meedoen met workshops. Op 
zondag starten we met een Pinksterviering. Naast kunst zijn er 
rondleidingen, ontmoetingen en een lekkere kop koffie in de kloostertuin. 
Zo 20 en ma 21 mei | 11-17 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze viering zijn de voorgangers: ds. Nelleke Eygenraam en Jan Laan o.p 
 


