
Liturgie Hemelvaartsdag 21 mei 2020    

De Paaskaars brandt 

 

Orgelspel 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

De tafelkaarsen en het lichtje van de kinderdienst worden aangestoken. 

 

Openingsvers      

V:    Heer, open mijn lippen. 

G:    Mijn mond zal zingen van Uw eer. 

V:    God, kom mij te hulp. 

G:     Haast U mij te helpen. 

 

Alida en Pieter zingen: Gezang 661: 1, 2, 4 en 5 – Ten hemel opgevaren is 

1 Ten hemel opgevaren is, halleluja, 

Christus, die Heer en koning is, halleluja. 

 

2. Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja, 

heerst over hemel, zee en land, halleluja. 

 

4. De Heer verleent zijn majesteit, halleluja, 

aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja. 

 

5. Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja, 

de Here Christus die regeert, halleluja. 

 

De heilige rabbi, een chassidisch verhaal 

 

Orgelspel rond Psalm 47 

 

Inleiding 

Wilko Middel heeft zojuist de klassieke Psalm van Hemelvaart gespeeld: 

God juicht blinkend schoon met gejuich ten troon. 

En zo is het, maar tegelijk zit er een hele aardse kant aan de Hemelvaart van Jezus. 

Daarover gaat het vandaag. 

We gaan daarvoor te rade bij de evangelist Johannes. 

Dat is niet zonder gevaar. 

Het zou ons wel eens een aantal vrije dagen kunnen kosten. Want Johannes gooit in zijn 

evangelie alles op één hoop: Pasen, Pinksteren en daarmee ook Hemelvaart. 

Maar eerst lezen we prachtige woorden uit het laatste, derde deel van de profeet Jesaja. 

We lezen ze uit de Naardense bijbel omdat die in dit geval wat duidelijker is. 

 



Lezing Jesaja 57: 15 (Naardense Bijbelvertaling) 

Want zo heeft gezegd de hoge, de verhevene, 

wiens naam is Immer-wonende en Heilige: 

in den hoge en in heiligheid woon ik, - 

en bij de verbrijzelde 

en vernederde van geest 

om geest van vernederden te doen leven 

en te doen leven het hart van verbrijzelden. 

 

Pieter en Alida zingen: Gezang 275: 1, 2 en 4 – Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig 

 

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo menselijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

4. Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

Lezing: Johannes 20: 11 - 17 

11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12en daar zag 

ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van 

de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 

13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. 

Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 

14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 

15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ 

Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar 

u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 

16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ 

Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 

17‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. 

Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook 

jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 

 

Alida en Pieter zingen: U komt de lof toe 

1 U komt de lof toe, U het gezang, 



U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Overdenking 

Gemeente van Jezus Christus, 

Maria’s verlangen om Jezus aan te raken, nee niet alleen aan te raken – ook vast te houden, 

dat kun je in deze tijd gemakkelijk begrijpen. 

Want wat lijkt dat op ouders die hun kind nu al maanden niet even kunnen aanraken of 

omhelzen. Op kleinkinderen die oma of opa niet kunnen knuffelen, maar afstand houden: 

niet aanraken, niet vasthouden – want je weet nooit met dat virus. Niet even een hand op 

de schouder van die man die verdriet heeft; niet een arm om haar heen slaan, terwijl zij dat 

zo nodig heeft. 

Houd me niet vast, zegt Jezus tegen Maria. 

 

We lijken in het Paasverhaal beland te zijn op deze morgen van Hemelvaart. 

En dat is ook zo. 

Bij Johannes valt alles op één dag: Pasen en Pinksteren, en Hemelvaart erbij. 

Johannes gunt ons minstens vier feestdagen minder dan we nu hebben. Op zijn Eerste 

Paasdag valt ook de Hemelvaart van Jezus, dat is de donderdag en de altijd onvermijdelijk 

eraan geplakte vrijdag na Hemelvaart. Bovendien valt ook Pinksteren bij Johannes op zijn 

Eerste Paasdag, dat staat in het stuk dat we vandaag niet lezen maar over anderhalve week – 

als het Pinksteren is. 

Dus weg Eerste en Tweede Pinksterdag, weg Hemelvaartsdag en vrije vrijdag! Johannes laat 

alles op zijn Eerste Paasdag plaatsvinden. De Hemelvaart bij Johannes bestaat uit één zin van 

Jezus: 

Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook 

jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. 

 

Maria kan Jezus niet vasthouden, en dat kan geen mens. Mensen kunnen ook God niet 

vasthouden, maar toch is dat een geliefde bezigheid van sommige mensen: God vasthouden. 

Ze weten alles heel goed: God wil dit en God wil dat; God wil zus, God wil zo. Ze doen alsof 

ze de beschikking hebben over Gods 06 nummer; ze doen alsof ze inzage hebben in Gods 

agenda. 

Ook de kerk kan Jezus niet vasthouden. Soms probeert ze het wel door van kerkelijke 

leeruitspraken absolute waarheden te maken, die alleen de kerk bezit. Alsof Jezus het bezit 

van de kerk zou zijn. 

Ik heb niets tegen kerkelijke leeruitspraken, zolang ze maar niet bedoeld zijn als absolute 

waarheden. Ik zie ze meer als richtingwijzers: zoek je Jezus, zoek dan in deze richting; dan 

heb je veel kans om hem te vinden. 

Maar vasthouden kan ook de kerk Jezus niet. 

 

Dat is juist het mooie van Hemelvaart. 

Jezus ontsnapt aan de grijpgrage mensenhanden, die hem voor hun karretje willen spannen. 

Jezus is naar de hemel gevaren, ongrijpbaar voor ons. Wij mensen kunnen er niet bij, bij de 



hemel. 

Als dat wel het geval zou zijn, zouden we zonder aarzelen de hemel koloniseren. We zouden 

er een vakantie resort van maken en er goed aan gaan verdienen: boek nu uw reis voor 

veertien dagen, of nee boek voor eeuwig naar ons hemels paradijs! Engelen zullen u 

verwennen, geheel all-inclusive. 

Gelukkig kunnen wij mensen er niet bij, bij de hemel. 

 

Maria kan Jezus niet vasthouden en wij kunnen Jezus ook niet vasthouden. 

Maar we kunnen hem wel ontmoeten. 

Niet door naar de hemel op te stijgen. 

Of, nou ja, misschien ook juist wel. Zoals die rabbi uit het chassidische verhaal, zo kunnen we 

naar de hemel opstijgen. Zo kunnen we Jezus ontmoeten. Door om je heen te kijken naar 

een ander, naar iemand die niet zo in het oog valt: onaanzienlijk. 

Want zo is God, zegt de profeet Jesaja: ongrijpbaar en hoog verheven, die woont in den hoge 

en in heiligheid. Maar die ongrijpbare God is tegelijk dichtbij, dichtbij de onaanzienlijke: de 

vernederden, de verbrijzelden. Daar woont God. 

 

Daar kun je ook Jezus zoeken. Het is één van de manieren om hem te ontmoeten. 

Dat zegt hij zelf in het Matteus evangelie. 

Als het daar gaat over die mensen die door de Mensenzoon geprezen en gezegend worden, 

dan zegt Jezus: ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven 

mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie 

kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij 

toe. 

Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig 

gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als 

vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien 

dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 

En de koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een 

van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’. 

 

Later is men deze handelingen de zeven barmhartigheden gaan noemen: de hongerige 

voeden, de dorstige drinken geven, een vreemdeling opnemen, een naakte kleden, een zieke 

bezoeken, een gevangene bezoeken; dat zijn in totaal zes barmhartigheden. 

In de middeleeuwen is daaraan toegevoegd: het begraven van de doden. 

Dat zijn de zeven werken van barmhartigheid. Ze staan symbool voor een leven dat Jezus 

zoekt, door een onaanzienlijk mens op te zoeken. 

En ja, als je het zo ziet, dan zie je dat Jezus overal opduikt. 

Overal in deze wereld, overal om je heen. 

 

Hemelvaart betekent niet dat Jezus weg is gegaan. 

Het betekent niet dat Jezus opgesloten zit in de hemel, ver weg. 

Ongrijpbaar is hij, ja dat wel. 

Maar sinds zijn hemelvaart is hij pas echt los. Je kunt hem overal tegenkomen. 



Overal. 

Kijk maar om je heen! 

Amen. 

 

Orgelspel van Wilko: Gabriel's Oboe van Ennio Morricone ( uit de film The Mission) 

 

Pieter en Alida zingen: Gezang 1007, Brood zal ik geven 

 

Melodie A: 

1 Brood zal ik geven en water als wijn, 

een handvol genade om mens van te zijn. 

 

Melodie B: 

2 Kom je van verre en roept men je na – 

ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta. 

 

Melodie A: 

3. Is je beschutting verloren gegaan, 

in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan. 

 

Melodie B: 

4. Teistert de koorts je met scheuten van vuur, 

ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt. 

 

Melodie A: 

5. Ben je veroordeeld tot tralies en steen, 

ook dan laat ik merken: je bent niet alleen. 

 

Melodie B: 

6. Als eens de dood je zal hebben begroet, 

draag ik je in vrede Gods licht tegemoet. 

 

Melodie A: 

Zo wil ik leven: eenvoudig en klein, 

met twee lege handen een koningskind zijn. 

 

Collecte-aankondiging 

De inzameling is vandaag voor het werk van het Zeemanshuis in de Eemshaven. Het is een 

plaats waar de mensen van de grote vaart even een thuis en een luisterend oor kunnen 

vinden. 

Een gift kunt u / kun je overmaken op de bankrekening van een van de diaconieën, onder 

vermelding van “Zeemanshuis”. 

De bankrekeningnummers zijn: 

*diaconie Vredekerk    NL41 RABO 0143 495 879 



*diaconie Maarland    NL60 SNSB 090 18 74 329 

Ze staan ook voorin het kerkblad en op de website. 

 

Gebeden: 

Dankzeggingen en voorbeden 

Wij danken U voor Jezus, 

die ons niet alleen laat 

maar ons tegenkomt overal om ons heen. 

Geef ons open ogen, 

om hem te ontmoeten. 

Geef ons een open hart, 

om hem toe te laten in ons leven. 

 

Wij bidden U voor onze wereld, 

voor al die mensen die hun dagen 

doorbrengen in een strijd om 

wat eten en wat geborgenheid, 

dat wij als wereld hen niet vergeten. 

 

Wij bidden U voor de mensen op zee, 

die soms lang vastzitten op de schepen 

en niet naar huis kunnen; 

om uw zegen vragen wij 

voor het werk van het Zeemanshuis 

 

Wij bidden U voor wie 

in grote onzekerheid zit 

als gevolg van alle beperkingen, 

voor hen die lijden aan alles 

wat nu anders is in onze samenleving, 

dat wij om elkaar denken. 

 

Wij bidden U voor Uw kerk, 

dat wij er mogen zijn 

als schuilplaats voor wie wil schuilen, 

en als bron voor wie levend water zoekt, 

als plaats om te blijven – 

juist nu dat fysiek niet kan. 

 

Voor onszelf bidden wij U 

en voor alles wat er in en om ons heen 

aan vrolijks en verdrietigs gebeurt, 

in de stilte 

 



……………stilte…………… 

 

Samen bidden wij: 

 

G:    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. 

 

Alida en Pieter zingen: Gezang 802: 1, 2 en 4 – Door de wereld gaat een woord 

1 Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

‘Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.’ 

Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 

 

2. Door de wereld gaat een stoet 

die de ban brak van het bloed. 

die bij wat op aarde leeft 

nu geen burgerrecht meer heeft. 

Refrein 

 

4. Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang 

richten pelgrims hun gezang: 

Refrein 

 

Uitzending en zegen 



Ontvang op deze Hemelvaartsdag de zegen van de Eeuwige God, 

waar u, waar je ook bent: 

in isolatie en afgesloten van de buitenwereld, 

of vrij als een vogel om te gaan waar je wilt; 

hoe je er ook aan toe bent: 

vol hoop en verwachting of wanhopig om wat er gebeuren gaat; 

hoe je geloof ook maar is: 

vol van twijfel of met groot vertrouwen, 

je mag verder gaan gedragen door de zegen van de Eeuwige: 

de Eeuwige zegene ons en Hij behoede ons, 

de Eeuwige doe zijn Aangezicht over ons lichten 

en zij ons genadig, 

de Eeuwige verheffe zijn Aangezicht over ons 

en geve ons vrede. 

Organist speelt amen 

 

Orgelspel 


