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VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Aansteken van de kaarsen
Aanvangslied: 212: 1, 2, 3, 4 en 5
1 Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!
2 Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!
3 Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!
4 Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!
5 Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja

2

Groet en bemoediging
Voorg.
De Heer zij met u
allen
Ook met u zij de Heer
voorg.
Onze hulp is de Naam van de Heer
allen
Die hemel en aarde gemaakt heeft
voorg.
Die niet loslaat het werk van zijn handen
allen
Maar trouw is in eeuwigheid.
Drempelgebed
Zingen: Lied 660 (antifoon) en Lied 47: 2 en 3
Halleluja!
Wat, Galileeërs, staat u daar te staren?
Zoals Hij ging, zal Hij tot u komen.
Halleluja!
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.
3 Maak het dan bekend: / Godes regiment
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.
Edelen treden aan / om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht.
Hem, die ’t aards geweld / paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer, / de verheven Heer.
Halleluja!
Wat, Galileeërs, staat u daar te staren?
Zoals Hij ging, zal Hij tot u komen.
Halleluja!
Kyriegebed
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Glorialied: Lied 117 d
(Looft alle volken de Heer!)
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift.
Eerste lezing: Ezechiël 1: 3 – 5a en 26 – 28a (NBV)
Op de vijfde dag van die maand, en wel in het vijfde jaar
van koning Jojachins ballingschap, richtte de HEER zich
tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land
van de Chaldeeën, bij het Kebarkanaal. Daar werd hij
door de hand van de HEER gegrepen. Dit is wat ik zag:
een stormwind, komend uit het noorden, een grote
gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen.
Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. In
het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een
viertal wezens.
En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon
van saffier, en daarboven, op die troon, zag ik een
gedaante als van een mens. Vanaf wat zijn lendenen
leken te zijn naar boven toe zag ik iets dat glansde als
wit goud en door iets als vuur omgeven was, en naar
beneden toe zag ik iets als vuur, omgeven door een
stralende gloed. Zoals de boog die bij regen verschijnt in
de wolken, zo zag die gloed eruit.
Muzikale bijdrage Spirituoso (Telemann, uit Sonate a mineur)
Tweede lezing : Handelingen 1: 1 – 11 (NBV)
In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het
onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot
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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. 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. 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, waar over jullie van mij hebben
gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met
water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de
heilige Geest.’ Zij die bijeengekomen waren, vroegen
hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het
koningschap over Israël herstellen?’ 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. 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.’ Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen
omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze
hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en
zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er
opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 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.
Zingen: Lied 663: 1 en 2

(mel. Gez. 234 LvdK 1973)

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.
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Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Al is Hij opgenomen,
2 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.
Verkondiging
Muzikale bijdrage: Adagio (Bach, uit BWV 1059)

Kindermoment voorafgaande aan Lied 666
Zingen: Lied 666 : 1 en 2
1 De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.
2 De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn Koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.
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DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden (met acclamatie 681)
Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende
Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus.
Kom heilige Geest,
ontsteek het vuur van uw liefde.
stil gebed
het Onze Vader.
Slotlied Lied 667: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
1 Hij leeft, / naar de hemel gevaren,
vertaald in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren.
Wij leven op Hem gericht.
2 Hij leeft / in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint.
3 Hij leeft / in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond.
4 Hij leeft / waar het brood wordt gebroken,
Hij leeft van hand tot hand.
Verloochend of weersproken,
nog steeds wordt Hij voortgeplant.
5 Hij leeft / in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
7

tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.
6 Gij leeft / voor ons oog nog verborgen
tot aan de jongste dag,
Gij leeft tot de dag van morgen
ons toont wat liefde vermag.
WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
de Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen
de Heer zij achter u om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar
de Heer zij onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen
de Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt
Hij omgeve u als een beschermende muur
wanneer anderen over u heen vallen
de Heer zij boven u om u te zegenen
zo zegene u God vandaag morgen en in eeuwigheid
Amen
Orgelspel
De collecte van deze dienst is bestemd voor het
gezamenlijke jeugdwerk op de Brabantse Wal dat uitgaat
van onze vier protestantse gemeenten.
U kunt uw gave overmaken op het rekeningnummer van uw
eigen gemeente o.v.v. jeugdwerk Brabantse Wal.
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