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ORDE VAN DIENST
Orgel: Bewerking Psalm 47, Toon Hagen (geb. 1959)
Korte stilte
Bemoediging/Groet
Lied 47 : 1, 2
1
Volken wees verheugd, / jubel, toon uw vreugd,
prijs met handgeklap / 's HEREN koningschap.
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht / geeft z'in onze macht.
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land,
die daar woont met trots, / als beminde Gods.

2
God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal / meldt het overal.
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan.
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!
Die de volken leidt / troont in heiligheid.

Morgengebed/Kyriegebed
Lied 661
1
Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Christus die Heer en Koning is, halleluja.

2
Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.

3
Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

4
De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.

5
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.

1e Lezing: Handelingen 1 : 1 - 11
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 sp rak
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 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.’
Lied 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.

2e Lezing: Lucas 24 : 44 - 53
24 44Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van
Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45Daarop
maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46Hij zei tegen hen: ‘Er staat
geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 4748
en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden
worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49Ik 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.’
50
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51Terwijl
hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52Ze brachten hem hulde en
keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.
Meditatie
Orgel: Adagio e mesto uit Sonata I, Carl Philipp Emanual Bach (1714- 1788)
Mededelingen/collecte
Gebeden
Lied 416
1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen(bede)
Orgel: Bewerking Lied 416, Dick Sanderman (geb. 1956)
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