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wat staan jullie naar de hemel te kijken? 
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Korte improvisatie op de vleugel over Lied 661 

 

Welkom en inleiding 

Zeg maar wat en hoe moet ik het zeggen 

Wat hij zag ging zijn kader te buiten. 

Alle framing schiet tekort. 

Het is als een verplaatsing, maar ook weer niet, 

aan de rivier in een vreemd land en tegelijk in Jeruzalem, 

met bekende geluiden om zich heen 

en tegelijk ondergedompeld in de taal van Kanaän. 

Zo vallen we bij de profeet binnen. 

De Geest van God tilde hem op. 

Hemelvaartsdag slaat frames van boven naar beneden, 

goddelijk en menselijk, aan barrels. 

Het ontheemt mensen, om ze een groter heem te bieden. 

Ballingschap wordt thuis zijn, 

thuis zijn wordt elders terechtkomen. 

Wen er maar aan. Op Hemelvaartsdag mogen we oefenen. 

 

Lied 215: 1,5,7 

 

 

 

5. Houd dan de hemel in het oog, 

    maar hef uw hart niet al te hoog; 

    op aarde hier, op aarde thans 

    ziet gij een bovenaardse glans. 

 

 

7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

    voor licht en vrede in eeuwigheid! 

    En dat ons leven iedere dag 

    als ons gebed U loven mag. 
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Stilte 

Groet, bemoediging, drempelgebed 

De Levende God zij met u, 

Zijn Geest in ons midden. 

 

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, 

blijft dit huis leeg; 

wanneer Gij zelf niet met ons gaat, 

zijn wij vergeefs bijeen; 

wanneer Gij zelf ons niet verlicht, 

weten wij geen raad 

Breng ons dan 

tot waar Gij zijt 

tot voor uw lichtend aangezicht. 

Vergeef het donker 

Maak omwille van uw Zoon 

uw stem hoorbaar, 

ons lied waarachtig  

en ons gebed bezield. 

Amen. 

 

lied 275: 1-3 

 

 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
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Gedicht: Los-vast 

Hoort u ook wel eens 

“Je moet het loslaten?” 

 

Zorgen en verdriet. 

Loslaten. 

Angst en vrees, 

overspannen ambities, 

hoge verwachtingen, 

verlies en frustraties, 

onmin en onmacht. 

Loslaten. 

 

Ja loslaten, maar hoe? 

Leidt dat niet tot: 

verlies van jezelf en de ander, 

verlies van betrokkenheid en mededogen, 

verlies van liefde en vriendschap, 

onbesproken laten  

wat besproken moet worden, 

doofpotten, 

die niets met de mantel der liefde te maken hebben? 

 

Loslaten kan alleen 

als je een anker hebt, 

een houvast om te gaan, 

een rustpunt in ’t leven, 
een basaal vertrouwen. 

Loslaten kan alleen  

als je vastgehouden wordt 

door God en mensen. 

 

De opgestane Jezus zegt: 

“Houd mij niet vast. 
Ik BEN jouw houvast. 

Laat Mij los, 

Je BENT verlost. 

Laat Mij vrij. 

Ik HEB jullie bevrijd. 

Je bent niet verweesd. 

Je HEBT Gods Geest. 

Wereldwijd. 

 

”Leer van Pasen: 
Bevrijde mens, sta op. 

Leer van Hemelvaart: 

Uit het oog, IN het hart 

wereldwijd. 

Leer van Pinksteren: 

Leef begeesterd. 

 

Laat nu maar los, 

God houdt jou vast. 
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Gloria lied 668 

 

Gebed 

Je zou er zijn.  

We hebben je vertrouwd,  

je zou ons niet beschamen, 

 als we je woorden zouden doen,  

je visioen zouden omhelzen.  

Maar niets, niets haalt het uit,  

wat we ook proberen –  

zo voelt het in onze donkerste uren.  

En jij, jij zwijgt.  

Alsof je niet meer bestaat, of nog erger:  

alsof je nooit hebt bestaan.  

Maar al horen we nooit meer iets van je,  

je woord, je visioen  

kun je ons niet meer afnemen.  

Dat is hier, op onze lippen,  

in ons hart en verstand en geweten.  

Hoor mij, wees niet doodse stilte. 

 

Vleugel: Impressie “Sky high” – E. Vooijs 

 

Lezing: Efeziërs 4: 1-16 

1Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de 

roeping die u hebt ontvangen: 2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag 

elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te 
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bewaren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw 

roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, door 

allen en in allen is. 7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 

8 Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven 
aan de mensen.’ 9 ‘Hij steeg op wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager 
ligt, naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, 

om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en 

profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk 

in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons 

geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de 

volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen 

onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er 

maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en 

doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te 

houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 16 

Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door 

alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo 

zichzelf opbouwt door de liefde. 

 

Lied 663 Al heeft hij ons verlaten 
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Lezing: Handelingen 1: 10-11 

10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds 

naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 

11 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. 

 

 

 

Lied 660 
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Twee ogen 

blikken omhoog 

prikken in de hemelboog 

de Heer is opgevaren, 

wij weer bij af, waar wij waren? 

Hoort een stem van één die roept in de woestijn 

“Maakt voort”, zijn naam? Ik zal er zijn. 
Deel het brood en laat de beker rondgaan 

Als verbeelding van ’t werk voor jou gedaan 

Denk bij het water over jou gegoten 

Aan het verbond met jou gesloten. 

Houd je bij het woord 

dat je hebt gehoord, 

Verwerpt niet Hem die spreekt, 

Maar smeekt om de leiding van de geest. 

Zo kom Ik op de wolken weer 

En zie in genade op jou neer 

De eeuwige relatie jij-ik 

Wacht....... verwacht 

mijn ogenblik 
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Gedicht – met vleugel 

Earth, wind and fire - Fantasy 

Iedereen heeft een plaats 

In zijn hart is een plek 

En de wereld kan zijn fantasieën niet wissen 

Maak een tocht door de lucht 

Op ons schip de ‘Fantasie’ 
Al je dromen komen uit, direct, meteen 

En we zullen samenleven 

Tot de twaalfde van nooit 

Onze stemmen klinken eeuwig, als één 

Elke gedachte als droom 

Voorbij gespoeld in een stroom 

Leven brengend in ons koninkrijk van doen 

Maak een tocht door de lucht 

Op ons schip de ‘Fantasie’ 
Al je dromen komen uit 

Van mijlen ver 

Onze stemmen zullen klinken samen 

Tot de twaalfde van nooit 

Allen, zullen we de liefde leven, voor altijd, als één 

Kom zie de overwinning, in het land genaamd fantasie 

Het leven liefhebbend, een nieuw besluit 

Breng je geest tot eeuwige vrijheid 

Als één 

Kom de overwinning zien in het land genaamd fantasie 

Het leven vierend, voor jou en mij, omarmend 

Voor de ziel is het vervoering 

Jij zult iets nieuws vinden 

Dat op zoek is geweest naar jou 

Vele levens hebben je zover gebracht dat je 

Herkent dat het jouw leven is, nu, terugkijkend 

En als je blijft voor wat 

de fantasie voor jou in petto heeft 

een gloeiend licht helpt je erheen 

Het is jouw dag, een stralende dag 

Al jouw dromen komen uit 

Als je glijdt, als je schrijdt met de wind 

Als je wegvliegt 
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Geef een glimlach, van je lippen, en zeg 

Ik ben vrij, ja ik ben vrij, nu ben ik op weg 

Kom om de overwinning te zien in het land genaamd fantasie 

Het leven vierend, voor jou en mij, omarmend 

Voor de ziel is het vervoering 

Jij zult iets nieuws vinden 

Dat op zoek is geweest naar jou 

Vele levens hebben je zover gebracht dat je 

Herkent dat het jouw leven is, nu, terugkijkend 

Lied 871 

 

 

2. Het lied in alle talen zal 

    zijn liefde loven overal, 

    en uit de kindermond ontspringt 

    de lofzang die zijn naam omringt. 

 

3. Zijn rijk is volle zaligheid, 

    wie was gevangen wordt bevrijd, 

    wie moe was komt tot rust voorgoed, 

    wie arm was leeft in overvloed. 

 

4. Laat loven al wat adem heeft 

    de koning die ons alles geeft. 

    O aarde om dit nieuw begin 

    stem met het lied der eng'len in. 
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Gebeden 

Uit: Stef Bos Lied van Mozes: 

Ik kan deze tijd 

Soms niet meer lezen 

Teveel onheils profeten 

Met het hart op de tong 

Ik zie mijn volk soms 

Ontevreden 

En ze weten vaak zelf niet 

Waarom 

 

En nu sta ik hier 

Op een grens in de tijd     

Dit is het eindpunt 

De reis is voorbij 

En daar aan de overkant 

Ligt het beloofde land 

En het is 

Onbereikbaar dichtbij 

 

Stil gebed 

Onze vader 

Lied 93 a:  
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-Zending en Zegenbede 

 

Onze God zegene u en behoede u 

De heilige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig 

De eeuwige verheffe haar aangezicht over u en geve u vrede. 

 

-Gezongen Amen  

 
 

Improvisatie op vleugel over Lied 665 

 


