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VOORBEREIDING

-Orgelspel Choral Dorien - J.Alain

-Woord van welkom

-Ontsteken van de tafelkaarsen

-Lied Jezus Christus is het licht van God LB 271 
  eerst voorzanger, dan allen

  

-Bemoediging

  o  Onze hulp is de Naam van de ENE
  a  die hemel en aarde gemaakt heeft
  o  die trouw blijft tot in eeuwigheid
  a  en niet loslaat het werk van zijn hand

-Drempelgebed

Goede God,
wie zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Ons leven is pas leven
als het is verbonden 
met de bron van uw goedheid en ontferming.
Vergeef ons als wij zijn tekort geschoten
in geloof, hoop en liefde.
Doe ons opnieuw ontdekken
Hoe Gij met ons zijt
en hoe wij mensen van U kunnen zijn
in deze wereld.
Amen.
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-Lied Wij zoeken hier uw aangezicht LB 281 vers 1, 2, 5, 7, 8, 10

  

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!

Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

RONDOM HET WOORD

-Groet
v  De Eeuwige zal bij je zijn!
a  De Eeuwige zal je bewaren!
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-Gebed van Hemelvaartsdag

-Lezing Exodus 20, 22-24

-Lied Psalm 99 vers 1, 3, 4

Niet op bruut geweld / hebt Ge uw macht gesteld.
Gij o koning, zegt: / Ik bemin het recht.
Onder uw beleid / heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven.

Maak Hem altezaam / groot, verhef zijn naam.
Buig u voor Hem neer, / kniel voor Israëls Heer.
Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren.

-Lezing Lucas 24, 49-53

4



-Lied Ten hemel opgevaren is LB 661 vers 1, 5 en 6

  

2  Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja, 
    De Here Christus die regeert, halleluja.

6  De heilige Drievuldigheid, halleluja,
    zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.

-Overweging
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-Lied Naam van Jezus LB 664

 

  Wanneer zult Gij weer verschijnen?
  Komt het vragen nog te vroeg?
  Kent de herder nog de zijnen
  sinds hij eens de wolven sloeg?
  leid ons in de ware vrijheid,
  uw nabijheid,
  wolk en vuur zijn niet genoeg.

  Overal wordt U gebeden
  om het Rijk dat komen gaat.
  Laat het zichtbaar zijn beneden,
  geef een nieuwe dageraad.
  Woord van God, maak deze aarde
  tot een gaarde
  waar de boom des levens staat.
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GAVEN EN GEBEDEN 

-Diaconale mededelingen

De 1e collecte is bestemd voor het gezamenlijk project: Rondom Baba
in Mali
De 2e collecte is voor het Stedelijk Kerkenwerk

-Gebed over de gaven

-Voorbeden 

Als acclamatie op de voorbeden zeggen wij:
Goede God, hoor ons bidden!

-Stil gebed en “Onze Vader”

ZENDING EN ZEGENING

-Slotlied Om Christus’ wil zijn wij verblijd LB 665 vers 1,2,3,4
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2  Loof Hem, die van de Geest ontving 
    voor altijd zijn rechtvaardiging, 
    de Geest, die Hem herleven doet 
    in mensen, menselijk vlees en bloed. 
 
3  Hij die, ontheven hemelhoog, 
    te stralend voor het sterflijk oog, 
    aan de engelen verschenen is 
    in ’t licht van zijn verrijzenis, – 
 
4  Hij is aanwezig in het woord, 
    dat wordt gepredikt en gehoord 
    in heel de wereld en geloofd, 
    en dat ons zegent hoofd voor hoofd. 

-Woorden van zending en zegen

-Orgelspel Praeludium in C (BWV 547/1) - J.S.Bach

8


