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Welkom



Openingslied: Vanaf een aardse heuveltop
(Nieuwe tekst op de melodie ‘Halleluja, lof zij het Lam’)

1 Vanaf een aardse heuveltop
Ontsteeg Hij ons, om hogerop
Verheerlijkt voort te leven
Hij raakte los van plaats en tijd
Zijn handen zegenend gespreid
Zijn hoofd als vorst verheven



2 Er kwam een wolk, vol hemels licht
En Hij verdween uit het gezicht
Terwijl wij bleven staren
Was dit dan echt de eerste keer,
De laatste blik op onze Heer,
Na drie bewogen jaren?



3 Het leek of Hij ons achterliet
Als wezen, maar zo was het niet
Wij bleken koningszonen.
Goed was het dat Hij afscheid nam
Hij heeft zijn Geest gestuurd, Hij kwam
Voor altijd bij ons wonen.



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 in vrede leven.

En doe ons ervaren-ook op deze dag - dat U bij ons bent,

In de kracht van Uw Geest. 

Amen.



Zingen: Kroon Hem met gouden kroon (SOW 55)

1 Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, Die voor u stierf,
en prijs Hem in all’ eeuwigheên,
Die ’t heil voor u verwierf.



2 Kroon Hem, der liefde Heer
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.



3  Kroon Hem, de Vredevorst,
Wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, Kom!



Lezing uit Lucas 24: 49 – 53 (frysk)

`Sjoch, Ik stjoer jimme wat myn Heit tasein hat.
Bliuw dêrom yn ‘e stêd, oant jimme tarist binne mei krêft fan
boppen`.
Hy brocht harren de stêd ut oant by Betanie.
Doe stiek Er de hannen omheech en segene harren.
En wylst Er harren segene, gong Er by harren wei.
Hja wienen foar Him op ‘e knibbels fallen en gongen doe yn
grutte blydskip werom nei Jeruzalem en se wienen oan-ien-wei
yn ‘e timpel om God te ferhearlikjen.





Overdenking



Zingen: In bidden en in smeken, lied 235 LVK

1  In bidden en in smeken
Maak onze harten een
Wij hunk’ren naar een teken,
O, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
Aan ’s Vaders rechterhand:
Wij wachten hier beneden
De gaven van zijn hand.



2   Wijd open staan de deuren
Nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
Is Jezus’ hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
Al wacht ons kruis en strijd,
De Geest zal ons bewaren,
De Geest, die troost en leidt.



Voorbeden:

God, onze Schepper en Vader, wij bidden 
- om een beetje hemel voor alle mensen,
- om wat meer welvaart voor de armen in de wereld,
- om brood voor allen die hongerig of ondervoed zijn,
- om vrede voor allen die te lijden hebben onder oorlog en geweld,
- om vrijheid voor hen die onderdrukt worden.



Wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen,
- om een gelukkige jeugd voor alle kinderen,
- om goede toekomstmogelijkheden voor alle jongeren,
- om prettig werk voor allen die zoeken naar werk,
- om een zinvol bestaan voor allen die arbeidsongeschikt zijn,
- om een doel in het leven voor alle zwervers.



Wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen,
- om echte liefde voor alle gehuwden,
- om warmte en geborgenheid in alle gezinnen,
- om goede zorgen voor alle bejaarden,
- om fijne verpleging voor alle zieken,
- om hartelijke aandacht voor alle eenzamen.



Wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen,
- om saamhorigheid voor onze samenleving,
- om verdraagzaamheid tegenover hen die anders zijn,
- om gastvrijheid voor de asielzoekers en vluchtelingen,
- om een houding van welwillendheid jegens iedereen.



God, geef dat wij in het hier en nu oog en aandacht hebben 
- voor de mogelijkheden die we hebben om te getuigen van Jezus' 

boodschap,
- voor de kansen die we krijgen om anderen een klein beetje hemel 

op aarde te bezorgen. 

Dat vragen wij U in Jezus' naam. 
Amen



Slotlied: ‘Geest van hierboven’, lied 675



















Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.



Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

AMEN!
.



Kijktip The Passion Hemelvaart!

Vanavond om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO1


