
 

Ochtendgebed op Hemelvaartsdag, 21 mei 2020, 9.30 uur 

 

Thema: `Heer, we kijken omhoog` 

 

Organist/pianist: Klaske Deinum 

Ouderlingen:  Elizabeth Mozes en Corry Brouwer 

Koster:  Hendrik Hiemstra 

 

 

Welkom 

 

 

Zingen: Lied 150: 1 en 2 

 

1. Loof God, loof Hem overal. 

Loof de Koning van `t heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Loof de daden, groot en goed, 

Die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Citer, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

  



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. 
 

Amen. 

 

Luisterlied: `Heer, we kijken omhoog` (Hemelvaart) - Sela 
 

Heer, we kijken omhoog en denken aan U. 

U was hier bij ons en waar bent U nu? 

U lijkt soms zo ver te zijn. 
  

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht. 

U heerst overal, bij dag en bij nacht; 

van nu tot in eeuwigheid. 
  

Jezus, hoog op de troon: 

U leeft, U straalt als de zon. 

Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. 

U laat ons nooit alleen. 
  

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar. 

U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar. 

Geen mens hoeft alleen te zijn! 
  

Jezus, hoog op de troon: 

U leeft, U straalt als de zon. 

Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. 

U laat ons nooit alleen.   

2x 
 

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit. 

U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. 

U zult altijd bij ons zijn. 

 

Gebed 

 

Lezing uit Handelingen 1: 6 – 12 
 

`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 601: 1 en 3 

 

 
 

 
 

 

Korte overdenking 

 

 

 

Pianospel 

 

  



Zingen: Lied 661 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gebed 

 

 

Slotwoord  

 

 

  



Luisterlied: `Gods zegen voor jou` - Sela 

 

Gods liefde draagt jou. 

Zijn hand beschermt jou 

waar je ook bent of zal gaan. 

 

Ontvang Gods zegen 

over je leven: 

Vrede voor jou in zijn naam! 

 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 

zijn vrede rust op jou. 

De Heilige Geest in de naam van Jezus, 

vervult, beschermt en zegent jou. 

 

Ga met Gods vrede. 

Deel in zijn zegen. 

Leef uit zijn volheid en kracht. 

 

Durf te geloven. 

Blijf op Hem hopen: 

leef je geloof elke dag! 

 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 

zijn vrede rust op jou. 

De Heilige Geest in de naam van Jezus, 

vervult, beschermt en zegent jou. 

 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 

zijn vrede rust op jou. 

 

De Heilige Geest in de naam van Jezus, 

vervult, beschermt en zegent jou. 


