IN MIJN NAAM
Matteüs 18:20

Naast de betrokkenheid op digitaal uitgezonden kerkdiensten, is er ook behoefte om zelf vorm te
geven aan geestelijke ontmoeting, viering en gebed. Om daaraan structuur en vorm te geven, bieden
de Theologische Universiteit Kampen en het Steunpunt Liturgie samen deze handreiking, onder de
titel In Mijn Naam… (Matteüs 18: 20).
Ieder week wordt er een nieuwe aflevering geplaatst. Deze achtste aflevering biedt een viering voor
zondag 17 mei, de zesde zondag van de Paastijd.
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Kracht vanuit de hemel
Viering voor 21 mei, Hemelvaart1
Het begin
De paaskaars wordt aangestoken
Open, Heer, mijn lippen
dan zingt mijn mond uw eer.
Geef mij, God, uw redding,
en kom mij nu te hulp.
Aan God de Vader alle glorie
door de Zoon en in de Geest.
Zo was het, is het, zal het zijn,
een wereld die geen einde heeft.
Amen
1

Onderaan de viering zijn wat praktische suggesties te vinden en nog wat achtergronden.

1

Lied:
•
•

Optie 1 (ochtend): LB 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’2
Optie 2 (avond): LB 256 ‘Bleib mit deiner Gnade bei uns’ (Taizé)3

Gebed
Vader in de hemel,
Vol verwachting kijken wij uit naar U die ons adem geeft,
die ons hart vult met verlangen en ons doet hopen
en vertrouwen op uw kracht, vanuit de hemel.
Heer, wij leggen ons leven in uw handen
en bidden U: zegen ons, en maak ons tot zegen,
in de naam van uw zoon,
die leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Bidden met de psalmen
Eerste psalm: Psalm 21
Voor de koorleider. Een psalm van David.
HEER, uw kracht verblijdt de koning,
luid juicht hij om uw overwinning.
U gaf hem wat zijn hart verlangde,
het verzoek van zijn lippen wees u niet af.
U nadert hem met rijke zegen
en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon.
Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven,
lengte van dagen, voor eeuwig en altijd.
Groot is zijn roem door uw overwinning,
u tooit hem met glans en met glorie,
u schenkt hem voor altijd uw zegen,
u verblijdt hem met het licht van uw gelaat.
Ja, de koning vertrouwt op de HEER,
door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet.

2
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Om te luisteren: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/216-dit-is-een-morgen-als-ooit-de-eerste-2_0_7
Om te luisteren: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/256-bleib-mit-deiner-gnade-bei-uns-2_4_6
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Uw hand zal uw vijanden slaan,
uw machtige hand uw haters treffen,
u doet hen branden als vuur in een oven
wanneer u verschijnt.
De HEER zal hen in zijn woede verslinden,
vuur zal hen verteren.
Hun kinderen zult u op aarde verdelgen,
hun nageslacht uitroeien onder de mensen.
Al spannen zij tegen u samen,
al zinnen zij op kwaad, ze bereiken niets,
want u zult hen op de vlucht jagen,
u schiet uw pijlen recht op hen af.
Verhef u, HEER, in uw kracht,
wij zullen uw macht in liederen bezingen.
Lied: LB 117d Laudate omnes gentes (Taizé)4

Tweede psalm: Psalm 47
•
•

Optie 1: gezongen met couplet 1, 2 en 3
Optie 2: gelezen (vertaling Sytze de Vries)
Komt, alle volken
en klapt in de handen!
Jubelt voor God nu
met juichende stem!
Hij is de ENE,
de Allerhoogste
en ontzagwekkend,
waar Hij met grootheid
de aarde regeert.
Volken bedwingt Hij
ons terwille;
volkeren legt Hij
aan onze voet.
Hij heeft een erfdeel
voor ns verkoren:
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https://www.liedboekcompendium.nl/lied/117d-laudate-omnes-gentes-9_8_8
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zijn eerste liefde
is Jakobs trots.
Hij is opgestegen
onder groot gejuich.
Hoog steeg de ENE
op de klank van de sjofar.
Zing God toe,
zing bij de snaren,
zing bij de snaren
uw koning toe!
Zing hem van harte
het hoogste lied!
God trad als koning
aan over de naties,
heeft zich gezet
op zijn heilige troon.
De edelen der volken
worden verzameld,
worden tot volk van
Abrahams God.
De hoeders der aarde
behoren de ENE.
Hij is de hoogste!
Stilte

Ik zie uw almacht, Heer, in ’t grenzeloos heelal,
waar U de sterren telt, die ik niet tellen zal,
waar u met vaste hand uw kroondomein bestuurt,
eeuwige God, die zelf de tijd verduurt.
Uw almacht, Heer, zij schittert in de bloei
van madelief en zonnedauw en in het speels gestoei
van al het jongvee in de weide.
Uw naam worde geheiligd.
Henk Folkers
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Rond de Bijbel
Lezing 1: Daniel 7: 9-10, 13-14
Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed
was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit
vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde
voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend maal
tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden
geopend.
In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam
die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem
werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal
zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die
nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.
Lied: GK 215 ‘De dag van onze vorst brak aan’, couplet 1, 2 en 3
Lezing 2: Lucas 24,49-53
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.
Lied of gedicht: ‘O Geest, die wij verwachten’5
O Geest die wij verwachten, als adem en als vuur,
kom, en verdrijf de machten in dit geheiligd uur.
Wil ons als gids geleiden, doe ons het Woord verstaan;
kom ons van schuld bevrijden, opdat wij niet vergaan.
Door U ontstaat het leven, U bent de stem die spreekt.
Uw troost wordt ons gegeven waar ieder woord ontbreekt.
Wij willen in U leven en breken met de nacht;
wil ons de gaven geven die ons zijn toegedacht.
Beeldmeditatie

5

Uit: Stem die in stilte wordt gehoord (W. Edwin van Kol). Te zingen op de melodie van LB 1010 ‘Geef vrede,
Heer, geef vrede’. Alternatief: te lezen als gedicht
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Zie hier (In Mijn Naam… 11)
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Overweging
De discipelen hebben net meegemaakt dat Jezus voor hun ogen naar de hemel is
gevaren. Al zegenend is Hij bij hen weggegaan. Ze hebben van Hem de taak gekregen
om over de hele wereld van Hem te getuigen. Maar ze moeten eerst nog wachten.
Blijven waar ze zijn. Ze zijn er nog niet klaar voor. Ze hebben er de kracht nog niet
voor. Want ze kunnen dit niet uit zichzelf.
De discipelen lijken er niet mee te zitten. Ze brengen hem hulde. En ze kunnen niet
stoppen met blij zijn, en met zingen. Ze hebben vast ook psalm 47 gezongen. Een
koningspsalm, waarin de koning wordt bejubeld als hij de troon bestijgt. Jezus wordt
nu koning over de hele wereld, en alle volken liggen aan zijn voeten. Hij is daarvoor
eerst een lange en zware weg gegaan. Maar Hij heeft de overwinning behaald en
wordt met glans en glorie binnengehaald. Net als de koning in psalm 21 heeft Hij van
de Heer mogen ontvangen wat zijn hart verlangt: leven voor altijd. Voor Hem, maar
ook voor diegenen die de Vader Hem heeft toevertrouwd. Op zijn hoofd krijgt Hij een
gouden kroon. Met de daarbij horende eer en macht. Zijn koningschap zal voor
eeuwig zijn.
Wachten tot je krijgt wat je nodig hebt. Ik weet niet of wij daar zelf goed in zouden
zijn. Wachten op Gods tijd als het gaat om de vervulling van zijn beloften. Wachten
tot je in Gods ogen sterk genoeg bent om de taak aan te gaan die je graag zou
vervullen. Wachten tot je eindelijk resultaat ziet van je inspanningen.
Het is daarom dat ook wij het nodig hebben vervuld te raken met de Geest van God.
Zodat we leren leven vanuit de vrucht van die Geest:
Vanuit liefde;
Vanuit vreugde en vrede;
Vanuit geduld;
Vanuit vriendelijkheid en goedheid;
Vanuit geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Deze dingen mogen wij van God verlangen. Hij zal ons tot dit alles bekwaam maken.
Jezus is ons daarin voorgegaan. Hij deelt al deze gaven vanuit de hemel aan ons uit.
Zijn schatkamer raakt nooit leeg. Zijn zegenende handen zijn ook over ons
uitgestrekt. De handen van een koning. Die leeft en regeert in eeuwigheid.
Daarom kunnen we al wachtende blijven zingen. Net als de discipelen dat deden. In
vol vertrouwen dat we uit de hemel ontvangen wat wij nodig hebben.
Lied: LB 675 Geest van hierboven,
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Gebed en geven
Geven: zie ook direct na de viering
Gebed
Machtige, grote God en Vader,
U die ons kent - doe ons U kennen.
In uw machtige scheppingskracht, in uw eeuwige liefde die ons steeds weer opzoekt.
In uw oneindige ontferming over ons.
Vernieuw elke dag ons beeld van U,
zodat wij niet op onszelf gericht blijven, maar U in alles blijven verwachten.
Voor hen die het hebben opgegeven dingen in hun leven te verwachten,
die al zo lang verlangen naar verandering die maar uitblijft,
die zichzelf misschien al hebben opgegeven,
of niet meer de moed kunnen opbrengen om te hopen of te bidden,
die er eigenlijk niet meer in geloven,
voor hen bidden wij: Heer, kom hun kleingeloof te hulp en vernieuw in hen het vuur
van verlangen en verwachting.
Machtige, grote God en Zoon,
Wij loven U als onze koning, als de heerser over de hele wereld.
Ook al beseft die wereld dat niet en is uw luister nog niet in alles zichtbaar.
Wij bidden U, geef ons ogen van geloof om door alle chaos, geweld, honger, ziekte,
oorlog en onrecht heen te kijken.
Maak ons trouw en dienstbaar op onze eigen plek, als burgers van uw koninkrijk.
Wek in ons het verlangen naar meer van dat koninkrijk.
Maak ons hart bereid en onze handen vaardig om daarvan onderdeel te zijn.
Voor hen die lijden aan de chaos in de wereld,
Aan geweld, honger, ziekte, oorlog of onrecht,
die te maken hebben met machten en machtshebbers
die hen het zicht op leven ontnemen,
voor hen bidden wij: geef hen ogen van geloof om U te blijven zien, en mensen die
opkomen voor uw koninkrijk van liefde, recht en waarheid.
Machtige God en Heilige Geest,
Wij zien reikhalzend uit naar uw komst in ons leven.
Naar al uw goede gaven, die wij zo nodig hebben.
Om staande te blijven.
Om in vrede en liefde te kunnen leven.
Om goed te kunnen zijn, vriendelijk en geduldig.
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Om zacht te worden, en vol zelfbeheersing.
Voor hen het moeilijk vinden te geloven, of twijfelend door het leven gaan,
die teleurgesteld zijn in God of de kerk,
die niets terug zien van al die gaven van de Geest,
maar daar wel naar verlangen,
die niet meer geloven in een betere wereld of toekomst,
voor hen bidden wij: zegen hen met hoop op vernieuwing en voltooiing. Tot de grote
dag van onze Heer Jezus Christus. Zegen ook de kerk, en de gelovigen in haar, dat zij
U blijven verkondigen, in woord en daad.

Drie-enig God, U zij de eer. Nu en tot in alle eeuwigheid.
Neem nooit weg het lied op onze lippen.
Geef dat wij in alle omstandigheden, samen met hen die ons zijn voorgegaan,
doorgaan uw lof te zingen.
Misschien met een brok in onze keel. Of met gebroken verwachtingen.
Doe ons uw nooit te verbreken grootheid en liefde zien.
Een zegenende liefde, waardoor wij telkens weer ons hoofd omhoog kunnen heffen
en alles van U kunnen en durven verwachten.
Aanvaard ons bidden en danken in de naam van Jezus, onze koning voor altijd.
Amen.

Afronding
Lied: LvK 467, couplet 1 en 5 ‘Eeuwig woord, U willen wij bezingen’
Alternatief (morgen): Schrijvers voor gerechtigheid: ‘God woont bij mensen’6
Alternatief (avond): LB 248 ‘De dag door uw gunst ontvangen’; Sela, Een
toekomst vol van hoop7.

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer op ons rusten en met ons meegaan, als we een weg zoeken door
een wereld vol corona, nu we van Hemelvaart onderweg gaan naar Pinksteren, en alle dagen
van ons leven
Amen
Loof de Heer, de tijden door!
6
7

Zie: http://schrijversvoorgerechtigheid.nl/god-woont-bij-de-mensen/
Zie https://www.sela.nl/liederen/190/een-toekomst-vol-van-hoop.html?q=morgen
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Overal klinkt onze dank.
Hij is de ENE,
de Allerhoogste
en ontzagwekkend,
waar Hij met grootheid
de aarde regeert.

Laat (als dat tenminste veilig is) de kaars de hele dag branden. Of steek de
kaars vanavond bij de maaltijd weer aan.

Tijd voor geven
•

•

Aandacht geven: Ga je er vandaag op uit? Voorzichtig, op anderhalve meter? Maak
foto’s van een mooi landschap, een mooie bloem, een prachtig boom, een koe in de
wei of een vogel op een paal. Stuur ze toe naar iemand wie je graag aandacht wil
geven, afgedrukt of digitaal.
Geld geven (als dat nog niet gedaan is): Hemelvaart: God is koning van de wereld, de
hele schepping. Alle reden om duurzaam met Gods wereld om te gaan, zeker om de
schepping vaak lijdt onder menselijk gedrag. Vandaar:
https://www.arocha.nl/nl/steunen/

Bij de viering – praktische suggesties en achtergronden
•

•

Deze viering voor Hemelvaart is opgezet als een ochtendgebed (of avondgebed). Dat
brengt met zich mee dat er een onderdeel ‘Bidden met de psalmen’ in zit. Hier
worden twee psalmen gelezen (zingen kan ook). Deze viering is zo gemaakt dat het
een doorlopend geheel is. Maar ook kunnen er onderdelen uit worden gebruikt, of
de viering kan op onderdelen worden aangepast aan de eigen mogelijkheden.
Ze is bedoeld voor vieringen thuis, maar kan ook gebruikt worden als uitgangspunt
voor online-vieringen.
En natuurlijk kun je het ook samen met anderen doen, verbonden via
skype/facetime/zoom of wat dan ook. (Alleen lukt zingen op die manier niet zo
goed… Tja, is er misschien iemand die het alleen durft, voor iedereen?)
Afkortingen:
o LB = Liedboek (2013)
o LvK = Liedboek voor de kerken (1973)
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•

•

•
•

o GK = Gereformeerd Kerkboek (2017)
o GK06 = het oude Gereformeerd Kerkboek (2006)
o HH = Hemelhoog (opvolger Evangelische Liedbundel)
o WK = Weerklank, Instemmen met het Woord in Psalm en Lied (2016)
Bij het aansteken van de (Paas)kaars: de afkorting K staat voor de persoon die de
Kaars aansteekt. Zijn er kinderen bij deze viering betrokken, laat dan een van hen de
kaars aansteken. De K staat dan voor Kind. De A staat voor allen. Als er in deze viering
een tekst vet gedrukt staat kan iedereen deze tekst uitspreken.
In alle gevallen: maak van te voren een afspraak wie wat voor haar of zijn rekening
neemt.
En natuurlijk kan de verdeling over meerdere stemmen ook achterwege blijven. Dan
neemt één persoon de tekst voor zijn of haar rekening. Als er een steeds herhaalde
tekst tussen staat, zou die in dit geval kunnen vervallen.
Teksten en afbeeldingen waarbij geen bronvermelding is op genomen:
o Opening en afsluiting: Jongerenklooster Nieuw Sion
o Afbeelding bij stilte (na Psalm 47): Christus Pantocrator, Klooster van de H.
Drie-eenheid (Agia Triada), Kreta (Akrotiri, nabij Chania). [pantocrator =
heerser over alles]
o Tekst bij stilte (na Psalm 47): Henk Folkers, couplet 1 van ‘Uw Naam worde
geheiligd’. Bond tegen het vloeken (1993)
o Overweging: Marijke Landlust (SL/Deputaten Eredienst)
o Beeldmeditatie: Anje de Heer. Afbeelding: in: Speculum Humanae Salvationis
(1430), p. 74
Samenstelling: Anje de Heer (Steunpunt Liturgie) en Marijke Landlust (Steunpunt
Liturgie)
Samen in gesprek? Zie ook: https://lerenindekerk.nl/lerenindekerk/thuisvieringen/
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