
Liturgie voor de ochtenddienst op  13 mei 2021 om 9:30 uur. 

Thema van de dienst: “Hemelvaart en de toekomst” 
 

Predikant: Ds. Gerrold Olde 

Organist:  Nico Meilof 

Ouderling van dienst: Mw. A. Terpstra 

Gebeden:  
 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkelijk beheer 

3e collecte:  
 
 

welkom en mededelingen 
 

Zingen: NLB/ Psalm 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 ze 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. 
 

Stil gebed, aanvangswoord en groet 
 

Zingen: NLB 624: 1, 3. Christus onze Heer verrees 

 

1. Christus, onze Heer, verrees, 

halleluja! 

Heil'ge dag na angst en vrees, 

halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, 

halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

halleluja! 

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, 

halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, 

halleluja! 

Nu is Hij der heem'len Heer, 

halleluja! 

Eng'len jub'len Hem ter eer, 

halleluja! 
 

Gebed:  
 

Gedicht: Ze hebben Hem mogen zien 

 

We luisteren naar Sela met: Heer, we kijken omhoog 

   https://youtu.be/4ga5GbQ5ld8 FILMPJE 

 

Lezingen: Handelingen 1: 1- 2 en 9- 11 en Efeze 1: 15- 23 
 

Handelingen 1: 1-2 

1In 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 

https://youtu.be/4ga5GbQ5ld8


opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, 

had gezegd wat hun opdracht was. (….) 

 

Handelingen 1: 9-11 

9Toen 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.’ 
 

Efeze 1: 15-23 

 

15Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over 

uw liefde voor alle heiligen, 16dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in 

mijn gebeden. 17Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle 

luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult 

kennen. 18Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu 

hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19en 

hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die 

geloven. 20Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de 

dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21hoog boven 

alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die 

genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22Hij 

heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de 

kerk, 23die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. 
 

Zingen: Gezang 231: 1, 3, 4. (oude liedboek!)    

   Wij knielen voor uw zetel neer  

 

1. Wij knielen voor uw zetel neer, 

wij, Heer, en al uw leden, 

en eren U als onze Heer 

met lied'ren en gebeden. 

Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 

voor U, o Godsgetuige, 

o Eerstgeboren' uit de dood 

zich diep eerbiedig buige 

3. U, die als Heer der heerlijkheid 

verreest tot heil der volken, 

verwachten wij in majesteit 

eens weder op de wolken. 

Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, 

ook die Hem heeft doorsteken 

Elk zal Hem juichend hulde bien 

of om ontferming smeken. 
 

4. 
 

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 

die dag zal zeker komen. 

Het licht, dat aan de kim verschijnt, 

wordt reeds van ver vernomen. 

Ja, halleluja, ja Hij komt! 

Juicht, mensen, eng'len, samen. 

Juicht met een vreugd, die 't al 

verstomt, 

juicht allen! Amen, amen 

  

 

Verkondiging: 

  



Zingen: NLB (psalm) 68: 2. 

 

2. Draag op een lied, aan Hem gewijd 

die spoorslags op de wolken rijdt; 

hoog is de Naam verheven! 

Hij, vader van ’t verweesde kind, 

bij wie een vrouw bescherming vindt 

in haar vereenzaamd leven. 

Hij, Here in zijn heiligdom, 

doet wie verlaten was, weerom 

het samenzijn ervaren. 

Wie was gevangen wordt bevrijd, 

maar Hij verbant in eenzaamheid 

al wie weerspannig waren. 
 

Dank- en voorbeden  - afgesloten met het Onze Vader 
 

Collecte: Zie boven 
 

Zingen: NLB 675: 2.     ( 2e couplet van `Geest van hierboven`) 

2. Wat kan ons schaden,  

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 

Uitzending en zegen: 


