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Orde van dienst  
op 26 mei aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Hemelvaartsdag  

Voorganger: Ds. Sita Hofstra 
Organist: Dhr. Reitsema 

 
- Welkom door ouderling van dienst 

 

- Lied vóór de dienst: Lied 977: 1, 3 en 4  
“Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd” 
 

1.   Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd, 
nu in de lente zich verheugt 
al wat er leeft op aarde! 
De gaarden zijn op ’t schoonst gesierd, 
opdat gij ’t lieve leven viert, 
dat God u openbaarde. 
 

3. En vogels, waar men hoort of ziet, – 
de leeuwerik zingt het hoogste lied, 
de zwaluw voedt haar jongen. 
De bronnen ruisen overal, – 
loof Hem, in wie u eens voor al 
het leven is ontsprongen. 
 

4. De akker wordt een gouden woud, 
daarin verblijdt zich jong en oud. 
Roem dan de gunst en goedheid 
van Hem die geeft in overvloed, 
Hem, die het menselijk gemoed 
verzadigt met zijn zoetheid. 
 

- Verder welkom en mededelingen 
 

- Eerste lied: Psalm 47: 1 en 3 ‘Volken wees verheugd’ 
 

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. 

 

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. 
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- Stil gebed 

 
- Openingsbeurtspraak: 
 

V: Van het opgaan van de zon 
 totdat zij ondergaat in het westen 
A: Geprezen zij God! 
 
V: Uit de monden van kinderen, 
 door babies aan de borst 
A: Geprezen zij God! 
 
V: In de vergezichten van ouderen 
 en in de dromen van de jeugd 
A: Geprezen zij God! 
 
V: In de feestzalen van de hemel 
 en in de vergeten hoekjes van ons hart 
A: Geprezen zij God! 
 
V: Laat alles wat leeft en adem heeft 
 de Heer prijzen. 
A: Amen. 
 Wij prijzen de Heer! 
 
Groet: 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 

 
- Begroeting van elkaar 

Hierna gaan we zitten 
 

- Gebed om ontferming 
Dit gebed besluiten we met het zingen van Lied 299d (alleen het eerste deel:  
“Heer ontferm u over ons – Christus ontferm u over ons – Heer ontferm u over 
ons”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zingen het één keer. 
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- Glorialied: Lied 146a: 1 en 5 ‘Laat ons nu vrolijk zingen’ 
 

1. Laat ons nu vrolijk zingen! 
Kom, heft uw liederen aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 

 

6. Hij is het licht der blinden, 
der zwakken steun en staf. 
Die zich in rouw bevinden, 
neemt Hij de droefheid af. 
Maar allen die Hem haten, 
hun wegen maakt Hij krom; 
wat zij in trots bezaten, 
keert Hij in gramschap om. 

 
- Lezing: 2 Koningen 2: 1-15a (NBV21) 

 

21De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou 
opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, 2maar Elia zei 
tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo 
waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat 
gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel. 3De profeten uit Betel kwamen 
Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de 
HEERvandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij. 
‘Zeg maar niets.’ 4Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar 
Jericho ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er 
is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho. 
5De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel 
dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ 
antwoordde Elisa. ‘Zeg maar niets.’ 6Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil 
dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo 
waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen 
verder. 
 
7Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd 
bleven op een afstand staan kijken. 8Elia deed zijn mantel af en vouwde hem 
dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts 
wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. 9Terwijl ze overstaken vroeg 
Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? 
Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ 10‘Je 
vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal 
je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ 11En terwijl ze 
liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van 
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vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia steeg in een stormwind op naar de 
hemel. 12Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij 
van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. 13Hij raapte 
Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier 
hield hij stil. 14Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de 
HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het 
naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. 15De profeten uit 
Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De 
geest van Elia is op Elisa neergedaald.’ 
 

Zingen:  Lied 663: 1 en 2 ‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen’ 
 

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. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 

 

2. Al is Hij opgenomen, 
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. 

 
 

- Lezing: Handelingen 1: 1-11 (NBV21) 
11In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus 
beschreven, vanaf het begin 2tot 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.  
3Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door 
gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het 
koninkrijk van God te spreken. 
4Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, 
maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij 
hebben gehoord. 5Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie 
gedoopt met de heilige Geest.’ 6Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, 
gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij 
antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft 
vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen 
plaatsvinden. 8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot 
aan de uiteinden van de aarde.’9Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen 
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omhooggeheven 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? Deze 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 662: 1 en 2 “Heer, komt in deze tijd uw heerschappij” 
 

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? 
 

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? 
 

- Preek 
 

- Zingen: Lied 662: 3 en 4 “Heer, komt in deze tijd uw heerschappij” 
 

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. 
 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
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- Slotlied: Lied 868: 1, 2 en 5 ‘Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere’ 

 
1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 

 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
- Zegen 

 


