
 

Viering op Hemelvaartsdag in de St Martinuskerk van Wirdum  

13 mei 2021 om 9.30 uur  

 

Het zonlicht van de hemel  

 

 

 

Voorbereid door: Hannah Reitsma, Corry Brouwer en Wiebrig de Boer-Romkema 

Piano: Klaske Deinum 

Koster: Drees Visser 

Beamer: Dick Sterrenburg  

 

 



Pianospel  

Lied: 216: 1,2 - staande, als dat voor jou mogelijk is.  

 

 

 

Gedicht: Hemelvaart - Aukje Wijma 

Bemoediging   

V:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige, 

A:   DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. 

V:  Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn 

A:  DIE ONS VRIJHEID GEEFT EN ONS VETROUWEN VRAAGT. 

V:  Vrede zij u 

A:  DE WERELD ZIJ VREDE.  

 



Bij Hemelvaart  

Gebed – we bidden dit staande, als dat voor jou mogelijk is.  

V:  Heer Jezus,  

  In die wonderlijke dagen na Pasen, 

  hebt U Maria en Petrus bij hun naam geroepen, 

  en zij hebben U herkend. 

 

A:  Ook wij verlangen ernaar onze naam te horen, 

  uitgesproken in liefde, 

  om U opnieuw te leren kennen. 

 

V:  U brak het brood met Uw volgelingen 

  op de weg naar Emmaus 

  en bij de zegening herkenden zij U; 

 

A:  Ook wij verlangen ernaar Uw zegen te ontvangen 

  en Uw gebroken leven te delen 

  om U opnieuw te leren kennen. 

 

V:  U sprak de vredegroet tot Uw discipelen, 

  toonde hun de littekens in Uw handen, 

  zond hen uit om te getuigen van Uw opstanding; 

 

A:  Ook wij verlangen naar vrede, 

  verlangen getuigen te zijn 

  en uitgezonden te worden als nieuwe mensen. 

 

A:  Kom nu tot ons 

  opdat wij U zullen herkennen 

  in elkaar 

  en zo genezing en hoop ontvangen.  



Lied: Psalm 93: 1,4 - De Heer is koning, Hij regeert altijd - Nederland Zingt - YouTube 

Gezongen door Canticum Amicorum, Nieuwe Kerk, Delft  
 
De Heer is koning, Hij regeert altijd,  
omgord met macht, bekleed met majesteit.  
Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand,  
onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.  
 
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,  
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.  
Tot sieraad is uw hoge heiligheid  
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 

Aan tafel  

Verhaal uit de prentenbijbel  

Luisterlied: Ik moet weggaan – Elly en Rikkert  

Elly & Rikkert - Ik moet weggaan ( Hemelvaart) - Bing video 

Gebed  

Lezing uit de brieven: Efeze 4:1-16 – Naardense Bijbelvertaling  

Muzikaal intermezzo: piano  

Lezing uit het evangelie: Lucas 24: 49-53 

Luisterlied:  LVHF 2017: W. A. Mozart - Laudate Dominum, KV 339 - Patricia Janečková - Sopran - 
Bing video 
 
Mediteren bij Mozart  

Verstoppen 

Gebeden   

Gedicht: Al laat geen zon zich zien 

Uit Geestig-heden – Sytze de Vries  

 
Lied: 663: 1  

https://www.youtube.com/watch?v=-Yr5mra0NDo
https://www.bing.com/videos/search?q=Ik+moet+weggaan&&view=detail&mid=C4662FD5AF5AA2808FB0C4662FD5AF5AA2808FB0&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DIk%2Bmoet%2Bweggaan%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=laudate+dominum+mozart&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dlaudate%2520dominum%2520mozart%26qs%3dAS%26form%3dQBVR%26sp%3d1%26pq%3dlaudate%2520dominum%26sc%3d8-15%26cvid%3dDC9E3028D12B41C2BFF0FE6A3F9AB12A&view=detail&mid=96DB6460676A830F489696DB6460676A830F4896&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=laudate+dominum+mozart&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dlaudate%2520dominum%2520mozart%26qs%3dAS%26form%3dQBVR%26sp%3d1%26pq%3dlaudate%2520dominum%26sc%3d8-15%26cvid%3dDC9E3028D12B41C2BFF0FE6A3F9AB12A&view=detail&mid=96DB6460676A830F489696DB6460676A830F4896&&FORM=VDRVRV


 

 

Zegen:  

Vrouwen: De God die ons de levensadem geeft 

zal ons dragen op de wegen die we gaan. 

Mannen: Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden 

Vrouwen:  Moge de Eeuwige ons met een glimlach aanzien 

en zich over ons ontfermen. 

Mannen: Moge de Eeuwige over ons waken 

en ons vrede geven. 

A:  AMEN   

Pianospel  


