PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Hemelvaartsdag, 21 mei 2020
Ochtendgebed (online)
Thema: `Heer, we kijken omhoog`
Op deze stralende Hemelvaartsdag komen de
beide ouderlingen, de pianiste en de koster
samen voor een ochtendgebed. Er is muziek en
zang; er wordt gebeden en uit Gods Woord
gelezen. Gemeenteleden en gasten zijn via
internet verbonden.

Amen.
Wij luisteren naar een lied van Sela: `Heer,
we kijken omhoog` (Hemelvaart) – via Youtube.
Hierna bidden we samen
Elizabeth Mozes leest
met ons uit Handelingen
1: 6 – 12

Welkom

Vóór we beginnen luisteren
we naar muziek van Klaske
Deinum, op de piano.
Ouderling Corry Brouwer
heet iedereen die de dienst
beluistert van harte welkom.
Hierna zingen wij Lied 150:
1 en 2: `Loof God, loof Hem
overal. Loof de Koning van
`t heelal`

Bemoediging

Onze verwachting is op de
Eeuwige, onze God,
die hemel en aarde
gemaakt heeft,
de zee en al wat daarin is
die betrouwbaar is tot in eeuwigheid.
Heer, onze God, wij bidden U
om het licht van uw liefde
laat dat over ons opgaan!
Vergeef ons onze schuld
en doe ons weer in vrede leven.
Doe ons ervaren – ook op deze dag – dat U bij
ons bent,
in de kracht van Uw Geest.

Wij zingen: Lied 601: 1
en 3: `Licht dat ons
aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij
staan. Koud, één voor
één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan`

Korte overdenking

Als iemand gestorven is, dan onttrekt die persoon
zich aan het zicht. Zijn of haar dierbaren bewaren
allerlei beelden en herinneringen, vaak zien ze
die heel scherp voor ogen, en tégelijk verváágt
toch dat beeld met de tijd. Dat is ook Jezus'
leerlingen overkomen. Jezus heeft zich aan hun
ogen onttrokken: ze zitten vól van hem, en
tegelijk verváágt zijn beeld. Maar, juist als de
leerlingen toen, moeten wij ook in beweging
komen op de weg die Hij gewezen heeft: ook wij
moeten aan het werk om zijn boodschap waar te
maken in onze tijd. We hebben namelijk allemaal
de opdracht om in naam van die Jezus actief
bezig te zijn in de wereld van vandaag.
Het omzien naar Jezus moet betekenen dat je
alles doet om zijn boodschap zo goed mogelijk te
begrijpen, om je je steeds weer door Hem te
laten inspireren. Je kunt niet echt gelovig zijn in
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de christelijke traditie als je geen beeld hebt
van Jezus, van wat Hem bezielde.
In de lezing van vandaag
hoorden we hoe de
leerlingen Jezus stonden na
te staren. Zij kregen toen te
horen: wat staan jullie naar
de hemel te staren?
Daarin klinkt door: kijk om
je héén, daar vlak bij jou
moet je Jezus zoeken, kijk
naar de mensen om je
heen, samen met hen en
vóór hen moet je die vertrokken Jezus weer
levend maken.
En als we de opdracht van Jezus tot
dienstbaarheid aan elkaar, tot zorg en aandacht
voor de mens aan de zijlijn, de mens met
verdriet, de mens die in de knel zit, als we die
boodschap invullen, ieder naar zijn eigen
mogelijkheden, dan komt Jezus weer tot leven
in ons midden, dan kan ook die hemel op aarde
een beetje werkelijkheid worden. Amen

wolkenroutedocument is te vinden op de site van
onze kerk.

Slotlied en zegen: Wij luisteren naar een lied
van Sela: `Gods zegen voor jou` - via Youtube
Medewerkers
Ouderlingen:
Pianiste:
Koster:

Corry Brouwer
Elizabeth Mozes
Klaske Deinum
Hendrik Hiemstra

Verslag: CBB

De wolkenroute in beelden

Stilte en pianospel

Foto’s:
Nieske Span,
Elizabeth Mozes

Wij zingen: Lied 661: `Ten hemel opgevaren is,
halleluja, Christus, die Heer en koning is,
halleluja`
Wij bidden samen

Slotwoord

Iedereen die aan dit ochtendgebed
medewerking heeft verleend wordt bedankt.
Omdat het traditionele `dauwtraapjen` in de
vroege ochtend niet mogelijk was is er een
wolkenwandel-/fietsroute uitgestippeld. Het
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