Hemelvaart

Morgengebed – 13 mei 2021
“Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de
hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen”.
– Efeziërs 4: 10

Afbeelding voorkant: Ascension, Henri Shelton (2010).

Aan dit morgengebed werken mee:
Klaas van der Lingen, ouderling van dienst
Lida Duzink, diaken
Els Koning, lector
Alina Rozeboom, voorzang
Mannes Hofsink, cantor-organist
Ds. Tirtsa Liefting, voorganger
Annie van Zanten, koster
Joop Duzink, geluid
Ruben Bloemhof, beeld

Welkom
Stilte – tafelkaarsen worden ontstoken

Openingsvers en lofprijzing
o.: Heer, open mijn lippen.
a.: Mijn mond zal zingen van uw eer.
o.: God, kom mij te hulp.
a.: Heer, haast U mij te helpen.

Openingstekst: Efeziërs 4: 7-10
7

Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus
geeft. 8Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij
gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’ 9‘Hij steeg op’ – wat
betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de
aarde? 10Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de
hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.

Psalm 47
Muziek voor God, musiceert!
Alle gemeenschappen: klapt in de hand;
schalt voor God
met een stem vol jubel!
Want de ENE, de Allerhoogste, is nu gevreesd,
een koning, groot
over heel de aarde.
Die gemeenschappen voortdrijft, ze ons onderwerpt;
natiën neerlegt
onder onze voeten.
Die voor ons uitkiest ons erfdeel;
de trots van Jakob die hij liefkreeg.
God toog omhoog bij geschal,
de ENE,
bij de stem van een bazuin!
Maakt muziek voor God, musiceert!maakt muziek voor onze koning, maakt muziek!
Want koning van heel de aarde is God,
zet een leerdicht op muziek!
God is koning geworden over volkeren,
God is gezeten op zijn heilige troon.
De edelsten van gemeenschappen zijn verzameld
bij de gemeente van Abrahams God,
want de schilden der aarde zijn voor God,
zeer hoog is hij getogen!

Lezing: Handelingen 1: 1-11
1

In 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 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.’
9

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven 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.’

Korte meditatie

Lied ‘Om Christus’ wil zijn wij verblijd’ (LB 665)

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 sterfelijk 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.

5

Om Christus’ wil zijn wij verblijd,
die inging in Gods heerlijkheid
en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, - de Zoon.

Gebeden
Dankgebed
Voorbeden
Koning der wereld:
a.: ‘hoor ons gebed’.
Stil gebed en Onze Vader
a.:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
Dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij vergeven
Wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
De macht en de majesteit
Tot in eeuwigheid. Amen.

Zegenbede

Orgelspel: Lento assai (rêve) - A.Guilmant
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