
Liturgie voor Hemelvaartsdag 21 mei 2020  
m.m.v.  een zanggroep van Vocaal Ensemble Magnificat en organist Roy Pruisscher  
  
Orgelspel 
  
Klokgeluid 
  

Kerkenraad komt binnen, afkondigingen kerkenraad en aansteken van de Paaskaars 
 
Moment van stilte 
  

Zingen: Psalm 47: 1, 2 en 3 
  

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. 

  

3 Maak het dan bekend: Godes regiment 

   houd de volken saam, geef 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. 

  
Bemoediging en groet 
 
Inleiding op de dienst (met een filmpje) 
www.youtube.com/watch?v=1WkpBogWb78  
  

Gebed 

  
Zingen: Zo ver en toch nabij zijt Gij (melodie NLB 834):  1, 2 en 3 
  

1 Zo ver en toch nabij zijt gij,    2 U zet mij recht, wanneer ik val. 
   hart van dit leven, bron in mij,       U geeft mij kracht en bovenal 
   hand op mijn schouder, diep geheim      vergeeft U, waar oneffenheid 
   van liefde, die met mij wil zijn.      zich op mijn weg heeft uitgebreid. 
  



3 U bent een God van rechtop staan. 
   Van Mens, je mag weer verder gaan! 
   Van leven diep en menselijk,  
   van liefde groot en goddelijk. 
  
Lezen: Lucas 24: 49 -53 en Efeziers 1: 17 - 23  
  
Zingen: NLB 663: 1 en 2 
  

1 Al heeft Hij ons verlaten,   2 Al is Hij opgenomen, 
   Hij laat ons nooit alleen.      houd in herinnering, 
   Wat wij in Hem bezaten      dat Hij terug zal komen, 
   is altijd om ons heen      zoals Hij van ons ging. 
   als zonlicht om de bloemen     Wij leven van vertrouwen, 
   een moeder om haar kind.      dat wij zijn majesteit 
   Teveel om op te noemen      van oog tot oog aanschouwen 
   zijn wij door Hem bemind.      in alle eeuwigheid. 
Overdenking 
  

Zingen: NLB 667: 1, 2, 3 en 5 
  

1 Hij leeft, naar de hemel gevaren,  2 Hij leeft  in het hart van zijn vrienden 

  vertaald in het volle licht.      als liefde die ons verbindt, 

  God zal Hem voor altijd bewaren.     waarmee Hij de mensen diende 

  Wij leven op Hem gericht.      en al onze liefde begint. 

  

3 Hij leeft in de woorden gezongen.  5 Hij leeft in het huis van zijn Vader. 

   Zo gaat Hij van mond tot mond.      Daar houdt Hij ons bidden bijeen 

   Wij zingen met vurige tongen      tot God heel de wereld vergadert, 

   zijn liefde de wereld rond.     zijn tent over allen heen. 

  

Dankgebed en voorbede 
  
Collecte 

  

Zingen: Elke knie moet buigen, Jezus is de Heer: 1, 2, 3, 4 en 5  
  

 1 Elke knie moet buigen:  2 Op dit woord kwam eenmaal 

   Jezus is de Heer!      alles aan het licht; 

   Alle tong belijden:      engelen en krachten 

   Hem alleen de eer!      kregen hun gezicht, 

   Alles moet Hem zingen     alles, tronen, machten, 

   in één groot akkoord:     heel de sterrengloed, 

   Licht van den beginne,     heel de schepping riep Hij 

   en Gods eerste woord!     in een grote stoet. 

  



3 Om zijn naam te schrijven  4 Christus bracht de zege 

   waar wij mensen gaan,     voor Gods aangezicht, 

   om ons bij te blijven     heeft hem opgeheven 

   koos Hij ons bestaan.     in het hemels licht. 

   Hij heeft het voldragen     Hij zal voortaan heersen 

   als een trouwe knecht,     als Gods rechterhand, 

   zelfs de dood verslagen,     zijn beleid heropent 

   in Gods hand gelegd.     ons het vaderland. 

  

5 Laat uw hart de troon zijn 

   waarop Hij regeert, 

   opdat Hij zal weten 

   wat dat hart begeert. 

   Laat uw tong belijden: 

   Jezus is de Heer! 

   Schenk hem uw vertrouwen, 

   geef hem alle eer.  

  

Zegen 
  

Luisteren: The Lord bless you and keep you 

 


