30 mei 2017
Hemelvaartsdag

Gij zijt voorbij gegaan…

Openingslied: Zomaar een dak…( bundel nr. 153 )
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Eén, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.
Begroeting
VG:

Wees gezegend, ieder hier gekomen
om kracht en goede,
om de Geest van Jezus Messias.
Allen: Wees in ons midden
Gij onze God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Woord van welkom en inleiding
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Kyrie-litanie: wij zoeken hier uw aangezicht

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan met uw goedheid vast.
Kyrie eleison.
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan.
Kyrie eleison.
De vragen branden in ons hart,
Gij die de duisternis ontwart.
Kyrie eleison.
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, licht dat ons te wachten staat.
Kyrie eleison.
Wij vragen vrede voor elkaar.
Wanneer maakt Gij ons bidden waar?
Kyrie eleison.
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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
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.
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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 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: 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.

5

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.
Evangelie: in de woorden Lucas (24, 45-49 )
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?
In die dagen maakte Jezus het verstand van de leerlingen
ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen tegen
hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar
dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam
alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen,
opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis
afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de
belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot
jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn
handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van
hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde
en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze
voortdurend in de tempel waren en God loofden.
Acclamatie:
Koor en allen: 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
Koor en allen: Halleluja, halleluja, halleluja
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Overweging
Moment van stilte
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.
Voorbeden

Wilt u – zo mogelijk – knielen?
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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. Ook kunt u geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon

Collecte
Voor deze collecte wordt een mandje doorgegeven.
Ook kunt u geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon

Koorzang:

Oculi nostri ad Dominum Jesum,
oculi nostri ad Dominum nostrum.
Onze ogen zijn gericht op de Heer Jezus,
onze ogen zijn gericht op de Heer, onze God.
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 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.

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.
8

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.
allen:

allen: U die onze toekomst bent:
begin in ons – God – opnieuw.
Maak ons tot Uw volk.
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
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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.
allen:

Vredeswens
Uitnodiging tot de communie
Communie
Koorzang:
Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen,
klinkt zacht in mij, aanhoudend door mijn botten heen,
tot in het diepste ruggenmerg en daar nog boven
een zin van ragfijn draad omspoeld: Ik zal er zijn!
Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen
verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd,
dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen,
aan het geweten weer ontsnapt, los, vogelvrij.
Dan zie ik Jou in flarden en in volle zinnen,
diep koningsblauw daar in de verte bij de einder,
lopend op blote voeten en door water,
zo zoek ik mij een weg naar jou: Ik zal er zijn!
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Gedicht: Zeegezicht
Op de palm van jouw hand, in dat landschap
van gevormde levenslijnen, niet groter
dan een flinke waterdruppel
-terwijl zonsondergang de hele
hemel boven de eindstreep van het eiland
ginds in Turner-kleuren zetdie babykrab, voorzichtig
van tussen de basaltblokken geraapt,
zijn onderkomen waar hij wachtte op de vloed.
Nog kleiner dan de nagel van jouw pink,
zijn grijsblauw pantsertje nog niet verkalkt,
krabbelt hij zijwaarts over plooi en heuvel,
een onbekende wereld, verontrust
dat bodem warmte geeft.
Dan, op de rand van dat heelal, laat hij
zich zonder aarzeling terugvallen in
de veiligheid van spleten, zeezand, steen
met achterlating van een beeld, van
haast een naam.
Nu is het of wij, samen onder aan de dijk,
worden gezien, terwijl het water stijgt
en in doorschijning spiegelt hoe de hemel kleurt.
Heeft iemand iets gezegd? Nee, niemand sprak. C.O. Jellema

Mededelingen

Zegenbede

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?
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Slotlied: Gij zijt voorbijgegaan...( bundel nr. 48 )
Gij zijt voorbijgegaan,
een steekvlam in de
nacht.
De vonken van uw Naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed.
Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt

verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.
Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend
gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van
licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

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 Hans Schoorlemmer
Zang: Gelegenheidskoor o.l.v. René van Breukelen
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