
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hemelvaart 
 

 

 

 

 

viering in de Keizersgrachtkerk 

zondag 16 mei 2021 
 



Hemelvaart 

 

Elk jaar een vrije dag? Of heeft Hemelvaart ons 

toch meer te zeggen. Veertig dagen na Pasen 

was de Hemelvaart van Jezus, waarbij Jezus 

zijn leerlingen alleen achterliet. Zij stonden stil 

en staarden naar de Hemel.  

Het verhaal houdt ons een spiegel voor, over 

oude beelden en los kunnen laten. Met lege 

handen en nieuwe moed de wereld tegemoet, 

maar toch ook een beetje met je hoofd in de 

wolken. 

 

 

Deze dienst is voorbereid door: 

Robert Jan Nijland-Beltman 

Wilna Wierenga 

Teatske van der Zijpp 

 

 

 
Voorbeden 

 

In de stiltehoek achter in de kerk  

ligt het voorbedenboek. Hierin kunt u  

een naam van een persoon  

of een intentie schrijven. 
 

Tot 15 minuten voor aanvang van de dienst 

kunt u ook voorbeden vragen via 

voorbeden@keizersgrachtkerk.nl, 
 

De voorbeden zullen in het gebed in de dienst 

een plek krijgen. 

 

 
Camera-opname 
 

Welkom in de Keizersgrachtkerk.  

Deze dienst wordt uitgezonden via internet. De 

beelden zijn live te zien op het Youtube-kanaal van 

de Keizersgrachtkerk. Vanaf vandaag is op dat 

kanaal de opname ook nog enkele weken terug te 

zien.  

Sprekers, zangers en musici komen in beeld. 

Bezoekers in de banken kunnen (op de rug) in 

beeld komen. De camera zoomt niet in op 

bezoekers.  

De achterste drie banken van het linkervak 

(beneden vanuit de gracht gezien) en de achterste 

helft van de 1e galerij worden niet in beeld worden 

gebracht. Desgewenst kunt u daar plaatsnemen.  

Goede dienst gewenst! 

mailto:voorbeden@keizersgrachtkerk.nl
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Muziek 

 

 

Begroeting 

 

 

Wij zingen: Uit honderd huizen 

 

 

 

 

 

 
 

Wij willen bij elkander schuilen, 

verdriet alleen is vaak te groot; 

een schouder om op uit te huilen, 

een hand die droeve tranen droogt, 

een hand die droeve tranen droogt; 
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zo leren wij elkaar weer zingen 

getroost met wat het leven biedt. 

Kom laat ons weer opnieuw beginnen 

op hoop van zegen: zing een lied, 

op hoop van zegen, op hoop van zegen 

zing een lied 

 

Want hier en alom in den lande 

gaan mensen vaak en fel te keer 

ze maken vuisten van hun handen 

en nodeloos doen wij ons zeer 

en nodeloos doen wij ons zeer; 

baan liever wegen uit dit heden 

geloof in wat je nog niet ziet 

en sluit je aan bij onze beden 

op hoop van zegen: zing een lied, 

op hoop van zegen, op hoop van zegen 

zing een lied 

 

 

Beroep op God 

 

 

Wij zingen: Omdat hij niet ver wou zijn (VL 
169) vers 1, 3 en 5 
 

 
 
God van God en licht van licht 
aller dingen hoeder,, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent (2x) 
Refrein 
 
 



5 

Weest verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent (2x) 
Refrein 
 

 

Waar het over gaat 

 

 

Verhaal 
 

Ik moet dit fluisteren. 

Het is nog niet bekend. 
 

ver weg 

zeg, aan de achterkant van het heelal 

bestaat een wereld 
 

het is er blauw 

de mensen daar- 

ze heten anders, maar 

het woord daarvoor weten we niet- 
 

de mensen daar 

zien alles blauw 

zien 

Ja 
 

Want in het echt, 

hoe kunnen we dat weten? 

We zijn er niet geweest. 
 

We kennen slechts  

dat radeloos bericht, 

vreemd 

als een onbekend gedicht, 

opgevangen door een sateliet: 
 

“Blauwe wereld hier  

aan rest van het heelal 

is daar iemand? 

Laat iets van u horen? 

Wij snakken naar contact” 
 

Dat was het.  

Mooi he? 

Wij toch ook? 
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Wij zingen: ‘blauwe wereld hier’ 
 

 
 

 

Wij lezen Handelingen 1: 4-5 en 14 
 

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.’ 
 

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het 

gebed, samen met de vrouwen en met Maria, 

de moeder van Jezus, en met zijn broers. 

 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

 

Wij lezen Handelingen 1: 6-14 
 

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.’ 
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Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun 

ogen omhooggeheven 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.’ 

Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg 

terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de 

stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in 

de stad waren aangekomen, gingen ze naar 

het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: 

Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, 

Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, 

Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de 

IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. Vurig 

en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, 

samen met de vrouwen en met Maria, de 

moeder van Jezus, en met zijn broers. 

 

 

Wij luisteren naar:  

‘Dwars door alle tranen heen’ 
 

Hier op de grens van het bestaan 

laten we jou met tranen gaan.  

We zijn onontheemd, verdrietig en verward. 
 

Wij bidden: "houd ons overeind, 

God, geef Uw licht in deze tijd." 

Niet meer compleet, er is een leegte in ons hart. 
 

't Is geen vaarwel, maar een tot ziens. 

Toch overheerst nu het verdriet. 

Wij laten los, goede God, houdt U ons vast. 
 

Het missen blijft, het gaat niet weg. 

Dit is voortaan een lege plek. 

Wij moeten door, maar 't wordt niet meer hoe het 

was. 
 

In onze onmacht geef ons kracht, 

in ons verdriet geef ons troost. 

In onze leegte vult U ons hart, 

dwars door de dood geeft U hoop. 
 

Het einde is een nieuw begin. 

De dood verliest, het leven wint. 
Het laatste woord is aan God, aan God alleen. 
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In Jezus is de dood niet meer. 

Hij brak de ban, aan Hem de eer. 

Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen. 
 

In onze onmacht geef ons kracht, 

in ons verdriet geef ons troost. 

In onze leegte vult U ons hart, 

dwars door de dood geeft U hoop. 

Leven voor wie U gelooft. 
 

Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen. 
 

 

Loslaten 

Nelson  Mandela 
 

Om los te laten is liefde nodig. 
 

Loslaten betekent niet dat het me niet meer 

uitmaakt; 

het betekent dat ik het niet voor iemand anders 

kan oplossen. 
 

Loslaten betekent niet mijzelf afsluiten, 

het is het besef dat ik de ander ruimte geef. 
 

Loslaten betekent machteloosheid toegeven, 

wat betekent dat ik het resultaat niet in handen 

heb. 
 

Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om. 
 

Loslaten is niet oordelen, maar de ander 

toestaan mens te zijn. 
 

Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles 

beheersen, 

maar het anderen mogelijk maken hun eigen 

weg te gaan. 
 

Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren. 
 

Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, 

maar elke dag nemen zoals die komt,  

en er mezelf gelukkig mee prijzen. 
 

Loslaten is niet anderen bekritiseren of 

reguleren, 

maar worden wat ik droom te zijn. 
 

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, 

maar groeien en leven voor de toekomst. 
 

Loslaten is minder vrezen en meer beminnen. 
 

 

 

Muziek 
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Uitleg 

 

 

Wij zingen: Tussen de tijd (NLF 11) 
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Intermezzo 
 

 Mededelingen 
 

 Collecten: 

1. Team Kerkbed 

2. Eredienst 

3. Werk in de eigen gemeente 
 

 Muziek 

 

 
Voorbeden 

 

 

Viering en dankzegging 

 

Wait for the Lord, 

whose day is near. 

Wait for the Lord, 

keep watch, take heart. 

 

 

Wij zingen: Uit staat en stand (VL 759; 19-II) 

 

 
 

 

 

Uit jij en jou en woorden weggevlucht. 

Ergens heen gejaagd. Boomgrens voorbij. 

Op adem komen in de dunne lucht, 

Je eigen hartslag horen. Vogelvrij. 

 

Uit eigen aard en huid naar iemand toe, 

onontkoombaar. En niet wonen meer, 

tot ik Hem, Hij mij vinden zal. En hoe 

een zee van dromen gaat in mij tekeer. 
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Zegen 

 

 

Muziek 

 

 

 

 

~~~~ 

 
 

Koffiedrinken 

Na de dienst willen we graag samen  

(digitaal) ‘koffiedrinken’ en napraten. 

U kunt aan deze ZOOM-sessie deelnemen  

met computer of smartphone  

door onderstaande meeting ID in te tikken  

of op onderstaande link te klikken: 

822 9381 4751 

U wordt dan zo spoedig mogelijk door  

de gastvrouw- of heer ‘binnengelaten’.  

Van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82293814751
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Aan deze dienst werkten mee: 
 

liturgen: Wilna Wierenga 

 Teatske van der Zijpp 

uitleg: Robert Jan Nijland-Beltman 

viering Wilna Wierenga 

 

piano:  Max Roos 

orgel: Diederick Koornstra 

 

Aanduiding van de liederen:  
 

Bundel I en II: 

Liturgische gezangen voor de viering van de 

eucharistie, Gooi en Sticht, Baarn 
 

VL: Verzameld Liedboek, Liturgische gezangen op 

teksten van Huub Oosterhuis, Kok/Halewijn, 

Kampen.  
 

NLF: Als daar muziek voor is, 90 liederen van het 

Nieuw LiedFonds, Stichting Nieuw LiedFonds, 

Amsterdam 2013 
 

'Uit honderd huizen': 

tekst:  Cees Remmers 

muziek: Diederick Koornstra 
 

‘blauwe wereld hier’: 

tekst: Diet Groothuis 

muziek: Wilna Wierenga 
 

‘Dwars door alle tranen heen’: 

tekst en muziek: Jafeth Bekx, Matthijn Buwalda 

& Henk Pool (Het Laatste Lied) 
 

‘Wait for the Lord’: 

tekst en muziek: Communauté Taizé 

 

Lezingen: 
 

gedicht ‘ik moet dit fluisteren’: 
tekst: Diet Groothuis in Dichter- 

Blauw van Plint 
 
Handelingen: NBV 
 
‘Loslaten’ (oorspr. titel: ‘Letting Go’): 
tekst: Nelson Mandela 
 

 

 

 

Kaarsje aansteken 

Voor of na de dienst kunt u  

in de stilteplek achterin de kerk 

een kaarsje aansteken  

en daar even stil bij staan of zitten. 

 


