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ONLINE – KERKDIENST 

                 Orde van Hemelvaartsdienst  
op 13 mei 2021 aanvang 10:00 uur  

in de Hoeksteen 
Voorganger: ds. Harm Jan Meijer 

Organist: Freek Reitsema 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Orgelspel  
 

- Welkom 
 

- We luisteren naar de melodie en zingen thuis mee met ons 
Aanvangslied 662 : 1 en 2 

    
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 een gezin gemaakt, 
Gods dochters en Gods zonen? 
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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? 

 
- Bemoediging 

 

Vg. Helpen doet de Heer onze God 
Gm. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg. Die trouw blijft over grenzen heen 
Gm. DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS     

 (de gemeente gaat zitten) 
 

- Groet 
 

Vg:    Genade zij u en vrede van God, onze Vader,  
  en van Jezus Christus, de Heer.  

Gm. Amen 
 

- Vervolg Aanvangslied 662 : 3 en 4 
 

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. 
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 
- Gebed 

 
- Lezing uit het O. T. Exodus 24: 12-18 
 
12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal 
ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om 
het volk te onderrichten.’ 13 Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van 
God op. 14 Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur 
blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot 
hen wenden.’  
15 Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: 16 de 
majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. 
Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. 17 En terwijl de Israëlieten 
de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, 18 
ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig 
nachten bleef hij op de berg.. 

 
- We luisteren naar de woorden van lied 527 : 1, 3 en 5 

 
1. Uit uw hemel zonder grenzen 

komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 

3. Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 

5. Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 

 
- Lezing uit het N. T. Handelingen 1 : 

 
1 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 
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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 omhooggeheven 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. 
 
- We luisteren naar de woorden van lied 665 : 1, 2 en 4 

 
1. Om Christus’ wil zijn wij verblijd. 

Hij heeft in alle menselijkheid 
– een zoon die naar zijn vader aardt – 
God in het vlees geopenbaard. 
 

2. Loof Hem, die van de Geest ontving 
voor altijd zijn rechtvaardiging, 
de Geest, die Hem herleven doet 
in mensen, menselijk vlees en bloed. 
 

5. Om Christus’ wil zijn wij verblijd, 
die inging in Gods heerlijkheid 
en voor Gods ogen, stralend schoon, 
is wat wij zullen zijn, – de Zoon. 
 

- OVERWEGING 
 

- Meditatief orgelspel 
 

- Antwoordlied 661 :  1, 4, 5 en 6 
 
1. Ten hemel opgevaren is, halleluja, 

Christus, die Heer en koning is, 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, 
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DIENST VAN DE GEBEDEN 

 
- Dankgebed 

 
WEGZENDING EN ZEGEN 

 
- Zegenlied (melodie van gez. 392 LvdK) 

 
Ga met ons mee, trek lichtend ons vooruit 
naar tijd en land door U ooit aangeduid. 
Leef op in ons, de mens die leven moet, 
één die de toekomst heeft die leeft voorgoed. 
 
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  
gun ons een flits, een teken in de tijd 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft 
 
Ga mee met ons, Wie zijn wij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop, 
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 
 

- vg:  Zegen(-bede) 
 

Dat de liefde van God onze gedachten vult, 
Dat het kennen van Christus vrede brengt                                                                                                       
in ons hart en in onze handen.                                                                                               
Dat Gods Geest ons blijft bewegen 
op weg naar het rijk van recht en vrede. 
 
Laten we daartoe ons gezegende mensen weten 
In de Naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest. 

 
- allen: (gezongen) Amen 

 
- ORGELSPEL 


