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Dag van 
 Hemelvaart

ossip zadkine, de verwoeste stad



muziekgroep speelt voor aanvang van de dienst: 
2de deel van de “Berceuse”, opus 57 van Chopin

welkom

lied 213: 1, 2, 5 (staande)
“Morgenglans der eeuwigheid”

bemoediging en groet

zingen psalm van Hemelvaartsdag, psalm 47
“Volken wees verheugd”

gebed van Hemelvaartsdag

lied 663
“Al heeft hij ons verlaten”

schriftlezing Efeze 4: 1 - 13 (NBV)

1 Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag 
u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de 
roeping die u hebt ontvangen: 2 wees steeds be-
scheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag 
elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de samen-
bindende kracht van de vrede de eenheid te be-
waren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één 
geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw 
roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één 
God en Vader van allen, die boven allen, door al-
len en in allen is.
7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar 
de maat waarmee Christus geeft. 8 Daarom staat 
er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij ge-
vangenen mee en schonk hij gaven aan de men-
sen.’ 9 ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders 
dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, 
naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde 
als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om 
alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11 En hij is 
het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, 
evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om 
de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn 
dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opge-
bouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof 
en door onze kennis van de Zoon van God een 
eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte 



mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid 
van Christus.

muziek door de muziekgroep n.a.v. het lied 
“God and God alone” | Phil McHugh

(strekking van het lied: Alle eer en glorie aan God, de God 
die ons alles heeft gegeven en wiens plannen de beste 
zijn! Laat alles wat adem heeft Hem prijzen! De God die 
ook Elia heeft doen opvaren naar de hemel op de wind, is 
de God die ons eens een eeuwig thuis zal geven. Daar zal 
God alles en in allen zijn.)

lezing Lukas 24: 49 - 53 
(hier NBV, maar in de dienst wellicht Statenvertaling)

49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn 
Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad 
tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. 
Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 
51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen 
en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze brachten 
hem hulde en keerden in grote vreugde terug 
naar Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de 
tempel waren en God loofden.

lied 665: 1 allen, 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen
“Om Christus’ wil zijn wij verblijd”

UITLEG EN VERKONDIGING

lied 662
“Heer, komt in deze tijd”

dienst der gebeden:
dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader

collecte
  1) kerk  2)  jeugdwerk

lied 968: 1, 2, 5 (staande)
“De ware kerk des Heren”

zegen

Achterin de kerk is nu koffie voor u !
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