Donderdag 30 mei 2019
Hemelvaartsdag
orde van dienst
in het koor van de kerk

Hij leeft, naar de hemel gevaren, vertaald in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren. Wij leven op Hem gericht.
Lied 667

Orgelspel
Als het klokje luidt, worden we stil…
Welkom
Wij luisteren naar ‘Auf die Himmelfahrt des Erlösers’ J.S. Bach, 1784.
Jauchtz, ihr Erlösten, dem Herrn!
Er hat sein Werk vollendet;
des müsse sich der Erdkreis freun!
Er fährt verkläret hinauf zu dem,
der ihn gesendet,
und nimmt die Himmel wieder ein,

Juich, verlosten, voor de Heer!
Hij heeft zijn werk volbracht.
Dat moet heel de wereld verheugen.
Hij vaart verheerlijkt op naar Hem,
die hem gezonden heeft, en neemt
de hemel weer in.

Jauchzt, ihr Gerechten, dem
Herrn,
und preiset seinen Namen!
Ihm danken, das ist unsre Pflicht.
Wir sind glückselig in ihm.
Sein Wort ist Ja und Amen;
und Gott ist unsre Zuversicht,

Juich, rechtvaardigen, voor de Heer
En prijs zijn Naam!
Hem danken is onze plicht.
We zijn gezegend in hem.
Zijn woord is Ja en Amen.
en God is onze toeverlaat.

Preist, ihr Erlösten, den Hernn,
und rühmet all ihr Frommen!
Er fährt gen Himmel als ein Held.
In Wolken fährt er hinauf;
So wird er wiederkommen,
ein Herr und Richter aller Welt,

Prijs, verlosten, de Heer
En vromen looft hem.
Hij vaart op naar de hemel als een
held
Hij wordt in de wolken opgenomen.
Zo zal hij terugkomen
Als Heer en rechter van de wereld.

Dank sei dem Heiland der Welt!
Er hat sein Werk vollführet.
Frohlock ihm, Volk der
Christenheit!
Er sitzt zur Rechten des Herrn.
Er lebet und regieret
von Ewigkeit zu Ewigkeit

Wereld, dank de Heiland!
Hij heeft zijn werk volbracht.
Verheugt u Christenen!
Hij zit aan de rechterhand van God
Hij leeft en regeert
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Wij gaan staan
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Bemoediging en drempelgebed
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hoor ons aan, eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
U die ons hart aanziet, U die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
Geef ons uw genade!
Breng ons in het reine met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede en laat zichten uw aangezicht
Amen.
Groet
De Heer zij met U
Ook met u zij de Heer!
Wij zingen als aanvangslied Psalm 108: 1 en 2
Wij gaan zitten
Morgengebed
Wij zingen Lied 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’
Schriftlezing Handelingen 1:1-14
11In 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.
4
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. 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
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de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.
8
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.’
9
Toen 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.’
12
Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem.
Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13Toen 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. 14Vurig en eensgezind wijdden
ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder
van Jezus, en met zijn broers.
Wij zingen Lied 339a ‘U komt de lof toe’
Overdenking
Moment van verstilling
Wij luisteren naar ‘Gen Himmel aufgefahren ist’ van Albert Becker
Gen Himmel aufgefahren ist, halleluja, halleluja!
der Ehren könig Jesu Christ. Halleluja, halleluja!
Er sitzt zur Rechten Gottes Hand, halleluja, halleluja!
herrscht über Himmel und alle Land. Halleluja, halleluja!
Nun ist erfüllt, was g’schieben ist, halleluja, halleluja!
im Psalter von dem Herren Christ. Halleluja, halleluja!
Nun dankt dem Herren Jesu Christ, halleluja, halleluja!
der heutgen Himmel fahren ist. Halleluja, halleluja!

Vertaling:
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Ten hemel opgevaren is, de Koning der ere, Jezus Christus.
Hij zit aan de rechterhand van God,
en heerst over de hemel en heel de aarde.
Nu is vervuld wat in de psalmen
stond geschreven over Christus de Heer.
Laten wij nu danken de Heer Jezus Christus,
die vandaag ten hemel opgevaren is.
Wij zingen staande als geloofsbelijdenis Lied 667: 1, 2, 3, 5 en 6 ‘Hij
leeft’
Mededelingen en Collecten
Gebed afgesloten met Onze Vader
Wij zingen als slotlied Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’
(Mel: Gez. 234 LvdK)
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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.

Zending en Zegen
Amen

Aan deze dienst werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee
Sonja Bloemers, ambtsdrager
Johan Beuckens, organist
Noortje van der Welle, soliste
Fred Ekhart, koster
Afbeelding voorzijde:
Ascension-Christi Himmelfahrt, Taize (glas in lood)

Wil je nader in contact komen met onze gemeente of een van de
predikanten?
Neem dan gerust contact op met onze secretaris Lieuwe Gietema
via scriba@pgdoorn.nl . U bent in onze gemeente van harte welkom.
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