
 

1 

Meditatieve viering Hemelvaart 26 mei 2022 
Bergsingelkerk Rotterdam 

 

 

 

En terwijl Hij hen zegende,  

ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel 
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OPGANG 

Klokken luiden 

Orgelpreludium over Lied 665 

Inleidend woord 

 

INTREDE 

Stilte 

Bemoediging en openingsgebed 

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg:  U die uitstijgt boven deze aarde, 

Gem: bevestig ons bestaan, 

Vg: U die uw ogen over ons opslaat, 

Allen: dat wij U zoeken, in de hemel en op aarde 

Vg: Wij zijn beperkt, wij leven zo ver wij kunnen. 

Allen: Zegen ons met de ruimte van Uw Geest, Amen 

In de gemeente van Christus wordt traditioneel Psalm 47 met Hemelvaart gezongen. De 
Psalm bezingt de Eeuwige als een koning die zojuist zijn troon bestegen heeft. De vreugde 
die in dit lied klinkt, past goed bij de grote blijdschap waarmee de leerlingen volgens Lucas 
na de hemelvaart hun weg vervolgen. Niet het gescheiden zijn van hun Heer staat voorop, 
maar het gezegend worden in zijn verhoging. Daarmee is de toon van deze dienst gezet. 
   
Psalm 47: 1-2  
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Kyrie in stripvorm – Anton Dingeman 
 

 
 
Gebeden voor de nood van de wereld afgewisseld met gezongen Kyrië  

 
 
 
En toch…  
we hopen en zien uit naar het licht, 
levend van de belofte dat aan het kwaad  
paal en perk zal worden gesteld 
Christus komt, het ware licht 
 
Glorialied   
Psalm 47: 3  
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Gedicht 

Zomer 

 

Zomer. 

De zon schijnt. 

De hemel bloeit. 

Mensen kijken omhoog, gaan op hun tenen staan, 

klimmen op elkaars schouders 

en plukken God. 

‘God is mooi,’ zeggen ze, ‘mooier dan ooit.’ 

Ze zetten hem in vazen 

op hun tafels en voor hun ramen, 

en God bloeit en geurt een middag en een avond- 

dan leggen ze hem tussen de bladzijden van een schrift, 

onder een ijzeren gewicht 

voor later, in de winter, 

als er niemand is. 

 

Toon Tellegen 

 
 
Meditatief pianospel  

 
Lied: 663: 1  
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Schriftlezing en overweging Lucas 24: 44-53 
 

44 
Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de 

Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling 

moest gaan.’  
45

Daarop maakt Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.
  

46
 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij 

op de derde dag zal opstaan uit de dood,  
47-48

  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.  
49

  Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd.  

Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
50

 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië.  

Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen.  
51

 En terwijl Hij hen zegende,  

ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.  
52 

Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem.  
53

 Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.  

 

1. Lees de tekst langzaam in stilte nog een paar keer over. 

Sta al lezend stil bij woorden of zinnen die je raken of bij je haken 

2. Stel jezelf de vraag: wat roepen deze woorden of zinnen bij mij op? 

Hoe raken ze aan mijn eigen leven? Welk licht laten ze daarop vallen? 

‘Herkauw’ met deze vragen wat je gelezen hebt. 

3. Spreek het verlangen dat de tekst in je oproept uit naar God. 

Dit kan zich uiten als: 

- berouw / het belijden van schuld 

- dankbaarheid / aanbidding / lofprijzing 

- aandacht voor uzelf / uw naaste / deze wereld 

Schrijf dit als gebed* op uw kaartje. 

*U mag uw gebed voorlezen bij de voorbeden. 

 

Meditatief pianospel  

Gedicht 
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Als de hemel onbereikbaar is 

voor ons zolang wij leven, 

als de hemel heel ver weg is 

en losstaat van mijn dag’lijks leven, 

als de hemel iets abstracts is, 

iets vaags, hoog boven ons verheven, 

dan kan ik zonder hemel 

ook wel leven. 

Maar als je me zou zeggen 

dat de hemel hier en nu soms even oplicht 

in liefde, vreugde, schoonheid, 

dat de hemel een aanstekelijke droom is 

die aanzet tot daden van vrede en goedheid, 

dat de hemel soms in mij, in jou te vinden is, 

als bron van ruimhartige liefde en royale gastvrijheid, 

dán wil ik hemels leven. 

 

Irene van der Meulen 

 
Meditatief orgelspel  

Lied 275: 1-3   
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DIENST VAN DE GEBEDEN 

Voorbeden   

Stil gebed 

Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 215: 1,3, 4 en 5  

Gedicht/liedtekst van Henk Jongerius (‘Voor Onderweg’) 

Zegen ons allen, leid ons voort, 

maak ons tot werkers van uw woord 

dat mensen weer herleven doet 

en maak uw schepping goed. 

Zegen het werk van onze hand, 

maak zo de wereld tot uw land 

waar liefde mensen wonen doet 

en maak uw schepping goed. 

Zegen ons komen en ons gaan, 

maak dat de vrede kan ontstaan 

waarmee uw Zoon ons heeft begroet 

en maak uw schepping goed. 

Zegen de zorg voor alledag. 

waak over ons ook in de nacht; 

wanneer uw Geest ons leven voedt, 

wordt heel uw schepping goed. 

Laten we van hier gaan, naar onze plaats in deze wereld; 

en laten we daarbij de hoge hemel niet vergeten, 

maar ons gedragen weten door de zegen van de Eeuwige: 

De Eeuwige zegene en behoede ons 

De Eeuwige doe zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig 

De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. 

 

Orgelpostludium over Lied 661 


