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                          PROTESTANTSE GEMEENTE   

             Wirdum Fr e.o. 

Ochtendgebed op 26 mei 2022 

Hemelvaart 

 
Om 07.30 uur verzamelde zich een groep 
mensen om te Dauwtraapjen op deze mooie 
Hemelvaartsmorgen. Een impressie:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na het 
dauwtrappen 
stonden koffie en 
boordsjes klaar 
en konden 
iederéén hiervan 
genieten.  
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Welkom 
We worden welkom 
geheten door ouderling 
Elizabeth Mozes.   

 
Openingslied 
Als openingslied zingen 
we : Vanaf een aardse 
heuveltop op de 
melodie van Halleluja, 
lof zij het Lam. 
“Vanaf een aardse 

heuveltop 
Ontsteeg Hij ons, om hogerop 
Verheerlijkt voort te leven” 

 

Bemoediging 
Elizabeth leest een bemoediging voor. 

“Onze verwachting is op de Eeuwige, onze 
God, 

Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
De zee en al wat daar in 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. 
Doe ons ervaren-ook op deze dag-dat U bij ons 

bent, 
In de kracht van Uw Geest. 

Amen 
 
 Hierna zingen we : SOW 55 
“Kroon Hem met gouden kroon, 
Het Lam op Zijnen troon” 

 
Lezing uit Lucas 24: 49-53 
Dit wordt door Klaske Deinum in het fries 
voorgelezen. 
                                  

                                Nu kunnen we kijken en                                
                                luisteren naar het lied van                                                                              
                                Sela: “Heer, we kijken                      
                                omhoog” . 

 
 
 
 
 
Overdenking door Corry Brouwer 
Het is een gewone doordeweekse dag. Het enige 
wat de mensen tegenwoordig weten van 
Hemelvaartsdag is, dat het een vrije dag is. Maar 
deze dag is onlosmakelijk verbonden met het 
Paasfeest en het Pinksterfeest. De opgestane 
Jezus  keert terug discipelen krijgen de Geest. Hij 
laat ze niet als wezen achter. Ze krijgen de 
belofte van de heilige geest die met hen mee zal 
gaan op hun weg. Jezus zegent hen vlak voor 
zijn afscheid en wat zouden ze beter kunnen 
ontvangen dan die zegen. Met die zegen gaan ze 
het leven van alle dag weer opnemen. Het gaat 
dus niet over de afsluiting van een levensverhaal 
maar meer over de 
voortzetting van het 
evangelie door de 
leerlingen. 
De zegen van God 
als hand over ons 
bestaan zal ons nooit 
verlaten, in der 
eeuwigheid niet. Mogen zo onze handen ook tot 
zegen zijn in deze wereld. Dat ook wij de geest 
krijgen om lichtend zout en zoutend licht te zijn. 
Amen 
 
Na de overdenking 
zingen we lied 235: 
“In bidden en in smeken 
Maak onze harten een”   

 
Voorbede door Alie 
Bouma 
In deze voorbeden wordt 
gevraagd om een beetje 
hemel voor alle mensen 
op deze aarde. 
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Slotlied 
Het lied waar mee we dit ochtendgebed 
afsluiten is lied 675: 
“Geest van hierboven, leer ons geloven, 
Hopen, liefhebben door Uw kracht!” 

 
Zegen uit het dienstboek van de Abdij 
van Iona door Elizabeth 
 

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. 

 
 
Medewerkers 
Klaske Deinum muziek 
Alie Bouma 
Elizabeth Mozes 
Corry Brouwer 
Jannie Lindeman(catering) 
Tekst HM  Foto’s SB 
 
 
 
 

 


