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Heaven is a place on earth
gespeeld door Kees Witte



Hemelvaart – wandelen door de viering en de stad
De viering op Hemelvaart doen we als Hofkerk samen met de  
Lutherse Gemeente. Die jaar willen we dat doen met een  
wandeling door de viering en door de stad. Wat houdt dat in?

Wandeling
Iedereen kan op een zelfgekozen moment op Hemelvaartsdag  
vanaf de locatie Hofkerk of de locatie Lutherse kerk starten met de  
wandeling. Op de route kom je qr-codes tegen, of een verwijzing  
naar plek op het internet. Deze codes laten je een een deel van  
de viering meemaken: een gebed, lezing, (beeld)meditatie, lied,  
gedicht, popsong.

Vervolgens verwijzen ze je naar de plek waar je de volgende code  
kan vinden.



Oh, mijn hemel
Met het thema laten we iets zien van wat hemel

‘O mijn hemel’ is het thema van deze hemelvaartsviering/-
wandeling. ‘O mijn hemel’ zeg je als je als iets mooi vindt, of  
ergens van schrikt. De leerlingen weten als ze Jezus naar de  
hemel zien gaan niet precies of ze heel blij moeten zijn, of juist  
niet. Moeten ze Jezus nu voor altijd missen? Moeten ze omhoog  
kijken of om zich heen.
Hemelvaart is echter geen afscheid. Het is geen scheiding tussen
hemel en aarde, eerder een verbinding tussen hemel en aarde en
een opdracht om die uit te breiden en hemel op aarde te maken.

Thuis de viering volgen?
Voor de mensen die niet mee kunnen wandelen, is er (gewoon)  
een online viering om 9.30 u, waarin de onderdelen van de  
wandeling in de viering een plaats krijgen.



 Muziek

• Mededelingen

De kaarsen worden aangestoken

• Moment van stilte

Er is ook gelegenheid om thuis een kaars aan te steken

Ontmoeten



• Bemoediging en groet

Onze hulp is de naam van de HEER,  
die hemel en aarde gemaakt heeft  
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat wat Zijn hand eens begon

Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van onze Heer Jezus Christus
AMEN



 Zingen / muziek - Al heeft hij onsverlaten
Liedboek 2013, 663

1 Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen  
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind.



2 Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,  
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen  
in alle eeuwigheid.





Kyrië gebed

Om de  
nood  

van de 
wereld





Als de hemel de aarde kust

is er geen oorlog meer

is de haat afgeleerd

Als ons vertrouwen de hoop kust

leeft er vrede in ons hart

brandt het vuur van liefde in ons

Als de hemel de aarde kust

wordt rijkdom eerlijk verdeelt

krijgt iedereen te eten

krijgt elk kind een gelijke kans

Als de vrede de gerechtigheid kust

is overal uw liefde zichtbaar

lopen mensen hand in hand 

in uw voetsporen

Als de hemel de aarde kust

wordt wie verdriet heeft getroost

wordt wie pijn heeft ondersteund

Als de hemel de aarde kust

bent u weer onder ons

zoals u altijd aanwezig bent

Kijk uit naar de hemel

en maak van de aarde een hemel

zodat de aarde de hemel omhelst



Heaven... I'm in heaven,

And my heart beats so that I can hardly speak.  

And I seem to find the happiness I seek,

When we're out together dancing cheek to cheek



Ooh, baby, do you know what that's worth?  

Ooh, Heaven is a place on Earth

They say in Heaven, love comes first

We'll make Heaven a place on Earth  

Ooh, Heaven is a place on Earth





Verheven

Verheven is onze Heer

Verweven met de oorsprong der dingen  
Wij mogen zingen
Van zijn goedheid eindeloos groot
Van God onze bondgenoot

Heft op uw poorten hoog en wijd  
Zet open die deuren, weest verblijd  
Om de Koning die binnen rijdt
Op een ezel als dienaar der mensheid

Gij volkeren heft op uw hoofd  
Hij heeft beloofd
Het vrederijk op aarde

dat Hij eens bewaarde.

In woord en daad onderbracht  
de vrijheid binnen de grenzen

van het menselijk vermogen.

Wat wil men beter wensen  
dan die gedachte in de wereld

te verhogen

een gedachte zeer verheven



 Zingen / muziek – De aarde en haar volheid zijn
Liedboek 2013, 24: 1, 4


1. De aarde en haar volheid zijn

des Heren koninklijk domein,

de wereld en die daarin wonen.

Het land rijst uit de oceaan,

rivieren breken zich ruim baan

om Gods volmaakte macht te tonen.



 Zingen / muziek - Al heeft hij onsverlaten
Liedboek 2013, 24


4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,

aloude deur, maak wijd uw boog,

laat uw verheven koning binnen.

Wie is die vorst zo groot in eer,

die sterke held? Het is de Heer,

die alle macht kan overwinnen.



Gebed bij openen van de bijbel



1In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik 

de daden en het onderricht van Jezus 

beschreven, 2vanaf het begin tot aan de 

dag waarop hij in de hemel werd 

opgenomen, nadat hij de apostelen die 

hij door de heilige Geest had 

uitgekozen, had gezegd wat hun 

opdracht was. 3Na zijn lijden en dood 

heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat 

hij leefde; gedurende veertig dagen is 

hij in hun midden verschenen en sprak 

hij met hen over het koninkrijk van God.
4Toen 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. 5Johannes doopte met water, 

maar binnenkort worden jullie gedoopt 

met de heilige Geest.’ 6Zij die 

bijeengekomen waren, vroegen hem: 

‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd 

het koningschap over Israël 

herstellen?’ 7Hij 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.

8Maar 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.’
9Toen hij dit gezegd had, werd hij voor 

hun ogen omhooggeheven en 

opgenomen in een wolk, zodat ze hem 

niet meer zagen.

10Terwijl hij zo van hen wegging en zij 

nog steeds naar de hemel staarden, 

stonden er opeens twee mannen in 

witte gewaden bij hen. 11Ze 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.’

Handelingen 1, 1-11



 Zingen/ muziek Veni sancte spiritus
Liedboek 2013, 681

Veni sancte Spiritus, 

tui amoris ignem accende‘

Veni sancte Spiritus

Veni sancte Spiritus

Kom tot ons, o heilige Geest, 

in ons ontsteekt Gij ’t vuur van uw liefde

Kom tot ons, o heilige Geest, 

kom tot ons, o heilige Geest.







Muzikaal Meditatief Moment



 Zingen /muziek – De Heer is opgetogen
Liedboek 2013, 666

1. De Heer is opgetogen.

Hij steeg boven ons uit.

Wij staan met onze ogen

voor een beslagen ruit.

Daarop heeft Hij geschreven:

Ik laat je niet alleen.

Een glimlach van zijn vrede

valt door die woorden heen.



 Zingen /muziek
Liedboek 2013,

2. De Heer is in de wolken,

onttrokken aan ons oog.

Maar Hij heeft alle volken

zijn koninkrijk beloofd.

Al blijft Hij nu verborgen

in teken en in taal,

straks, op de nieuwe morgen,

zien wij Hem allemaal.



Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede,

.op aarde zoals in de

Geef ons heden

ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij
onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht
en de heerlijkheid

in eeuwigheid.  
Amen.

Dank- en voorbeden
afgesloten met een stil persoonlijk gebed en het Onze Vader



Samen delen

• Toelichting bij collectes

1. Diaconie:

2. Pastoraat en eredienst

- U kunt uw gift overmaken naar de Diaconie Prot Gem Delft

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

o.v.v. Collectes van zondag dd-mm-2021
(bijv. ‘1. Kerkinactie’, of ‘2. Pastoraat en Eredienst’).
- Of via de website www.pgdelft.nl Geldzaken/collectes/
- Of met de app www.appostel.nl/
- Of begin thuis een spaardoosje en maak later uw geld over

http://www.pgdelft.nl/
http://www.appostel.nl/




 Zingen / muziek -Zegenlied
Liedboek 2013,



Hemelvaartmens zijn

is volop leven en het hoofd  
niet laten hangen
omwille van
alle tegenslag en donkere tijden

En niet naar boven staan gapen  
alsof de oplossing
voor alle problemen
van daar moet komen

Is naar elkaar kijken

en weten en voelen en beseffen:  
met elkaar moeten we vooruit

met elkaar gaan we het aanpakken  
En wat die Jezus deed

dat doen wij ook …  KIJK!

Hemelvaartmens

Filip Vanbesien



Zegen

De Eeuwige
zegene u en behoede u

de Eeuwige

doe zijn aangezicht over u lichten  
en zij u genadig

de Eeuwige

verheffe zijn aangezicht over u en  
geve u vrede.

AMEN



Heaven is a place on earth
gespeeld door Kees Witte


