
Dag van de hemelvaart van de Heer  (donderdag 13 mei 2021), ds. Chris Koole 

LITURGIE DIENST: Orde 3.  

 

Orgelmuziek 

Welkom en mededelingen 

Voorbereiding 

Aansteken gemeentekaars 

allen staan 

Intochtslied: Volken weest (NLB 47: 1 en 2) (zanggroepje) 

1    Volken wees verheugd, 
 jubelt, 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. 
 Zingt 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. 

stilte  

drempelgebed: Onze hulp is in de naam van de HEER,  

die hemel en aarde gemaakt heeft,  

die trouw houdt tot in eeuwigheid  

en niet laat varen de werken van zijn handen …  

….. door Jezus Christus onze Heer.  

Amen 



allen zitten 

Dienst van het Woord 
 
Gebed op de dag van de hemelvaart van de Heer 
  

 

 
Schriftlezing (lector Ada van Buren): Handelingen 1:1-11 
 

11 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus 
beschreven, 2 vanaf 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. 3 Na 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. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie 
gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u 
dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij 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. 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 omhoog geheven en opgenomen in een 
wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds 
naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze 
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.’ 
 
Evangelie (lector Ada van Buren): Marcus 16:15-20 
 
15  En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede 
nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal 
worden veroordeeld. 17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan 
de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in 
onbekende talen, 18met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif 
drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de 
handen op te leggen.’ 
19  Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en 
nam hij plaats aan de rechterhand van God. 20  En zij gingen op weg om overal het nieuws 
bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de 
tekenen die ermee gepaard gingen. 
 
 
Preek  
 
  
Zingen: Hoe heerlijk, hoe heilig (Immortal, invisible Sytze de Vries) (zanggroepje) 
(lied 32 uit de bundel “Het Liefste Lied van Overzee”) 
 



1. Hoe heerlijk, hoe heilig, als stralende zon  
die alles omvattend de nacht overwon,  
leeft Gij in voor ons ontoegankelijk licht,  
in wijsheid te groot voor ons aardse gezicht. 
 
2. Nooit rustend, nooit jagend, in stil evenwicht,  
niets willend, niets vragend, heerst Gij in het licht,  
uw recht als een berg die zijn weerga niet kent,  
de wolken zelfs zijn van uw liefde doordrenkt. 
 
3. O adem en hartslag van alles wat leeft,  
die aan al wat ademt uw levenskracht geeft,  
wij blinken, verzinken, als groen op het land,  
maar dan is daar immer en altijd uw hand. 
 
4. De  zingende schare die rondom U staat  
bedekt voor uw stralen vol schroom het gelaat.  
Dat Gij ook ons zingen van weten vervult:  
’t is enkel uw luister die U ons verhult.  
 
 
Dienst van gebeden en gaven 
  
Gebeden: dankgebed - voorbeden – stil gebed - Onze Vader 
 
Aandacht voor inzameling van gaven, bestemd voor De Hoeksteen (1), Diaconie (2) 
 
Zingen: Heer, komt in deze tijd (NLB 662)  (zanggroepje) 
 
1    Heer, komt in deze tijd 
 uw heerschappij, 
 het einde van de strijd, 
 de stad waar vrij, 
 uit boze droom ontwaakt, 
 de mensen wonen, 
 tot één gezin gemaakt, 
 Gods dochters en Gods zonen? 
 
2    Heer, gaat Gij van ons heen, 
 in deze tijd? 
 Vermaakt Gij ons alleen 
 uw dienstbaarheid? 
 Laat Gij ons dan voorgoed 
 in hoop en vrezen 
 en mag uw vredegroet 
 het laatste woord niet wezen? 
 
3    Uit uw verborgenheid 
 hebt Gij vervuld 
 het perk van deze tijd 
 met Gods geduld.  
 Uw woord doet telkens weer 



 de harten branden. 
 Gij blijft nabij, o Heer, 
 met zegenende handen. 
 
4    Gedreven door de Geest 
 gaan wij getroost 
 de weg van alle vlees, 
 die onverpoosd 
 de Zoon des mensen gaat, 
 te allen tijde, 
 tot Hij weer voor ons staat, 
 zoals Hij van ons scheidde. 
 
 
Uitleiding 
 
Lezing(vg): Handelingen 1:12,13a en 14  
12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt 
vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13 Toen 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.) 14 Vurig en eensgezind wijdden ze 
zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met 
zijn broers.  
 
Stilte 
 
As we wait in silence, make us ready for your coming spirit  etc 
 
Heenzending en zegen  
gemeente: Amen (gesproken) 
 
Orgelmuziek 
 
 


