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Voorzang: gezang 661: 1,2 3 en 6

1.      Ten hemel opgevaren is, halleluja,
         Christus, die Heer en koning is, halleluja.

2.      Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
         heerst over hemel, zee en land, halleluja.

3.      Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
         wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

6.      De heilige Drievuldigheid, halleluja,
         zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja

Stil gebed

v.      Wij zijn bijeen gekomen als  gemeente van Jezus Christus, voor het aangezicht
         van God de Vader, om Hem te prijzen en te danken, om Zijn Heilig woord te 
         horen en om de nood van de wereld voor Hem te brengen. Om vergeving 
         voor onze zonden te vragen en Zijn genade te zoeken, zodat wij door Jezus 
         Christus, Zijn Zoon Hem kunnen dienen. 

Psalm 47: 1, 2, 3

1.      Volken weest verheugd, / jubelt, toont uw vreugd,
         prijst met handgeklap / ’s Heren koningschap.
         Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,
         zijn geduchte kracht / geeft z’in onze macht.
         Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob ’t land,
         die daar woont met trots, / als beminde Gods.

2.      God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
         Luid bazuingeschal / meldt het overal.
         Zingt Gods eer, heft aan, / ’s Konings eer, heft aan.
         Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,
         is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied!
         Die de volken leidt / troont in heiligheid.



3.      Maakt het dan bekend: / Godes regiment
         houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.
         Eedlen treden aan / om op wacht te staan.
         Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht.
         Hem, die ’t aards geweld / paal en perken stelt,
         Hem zij lof en eer, / de verheven Heer.

1 Johannes 1: 9

v.      Als we zeggen.. 

Gebed van verootmoediging

v.      Almachtige God en Vader, 

Vrijspraak

v.      De almachtige God, 

Klein Gloria

v.      Laten we de HEER lofzingen:

Gezang 195

         Ere zij de Vader en de Zoon 
         en de Heilige Geest,
         Als in den beginne,
         nu en immer 
         en van eeuwigheid tot eeuwigheid!
         Amen

Psalmgebed 24: 1-3, 7-10

v.      Van de HEER is de aarde..



Gezang 235: 1, 2 (Bundel 1973) 

1.      In bidden en in smeken,
         maak onze harten één.
         Wij hunkren naar een teken,
         o, laat ons niet alleen.
         De Heiland is getreden
         aan ’s Vaders rechter hand:
         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.

Lezing: Handelingen 1: 9-11 (NBV)

Toen .. werd Hij voor hun ogen omhooggeheven 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 terug-
komen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Marcus 16: 15-20 (NBV)

15En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel
het goede nieuws bekend. 16Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar
wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 17Degenen die tot geloof zijn geko-
men, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze
demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18met hun handen
zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet
deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leg-
gen.’19Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel
opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. 20En zij gingen op
weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en
zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.



Filippijnen 2: 9-11

9Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die
elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal bui-
gen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden:
‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Gezang 664: 1, 3

1.      Naam van Jezus, nu verheven
         boven alle namen uit,
         om een leidsman ons te geven
         die in alle waarheid leidt.
         Wees verborgen in ons midden, leer ons bidden,
         geef uw zegen wijd en zijd.

3.      Overal wordt U gebeden
         om het Rijk dat komen gaat.
         Laat het zichtbaar zijn beneden,
         geef een nieuwe dageraad.
         Woord van God, maak deze aarde 
         tot een gaarde
         waar de boom des levens staat.

Overdenking 

Gezongen Apostolicum  340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvan gen is van
de Heil’ge Gees t, g eboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius
Pilatus, is gekruisigd, ge storven en begraven, neder ge daald ter helle, ten
derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende
ter rechterhand Gods, des almachtigen Va ders, vanwaar Hij komen zal om te
oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des
vlezes en een eeuwig leven. AMEN  

Dank en voorbede



Slotgezang 661: 1, 2, 3, 4, 5, 6   

1.      Ten hemel opgevaren is, halleluja,
         Christus die Heer en Koning is, halleluja.

2.      Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
         heerst over hemel, zee en land, halleluja.

3.      Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
         wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

4.      De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
         aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.

5.      Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
         de Here Christus die regeert, halleluja.

6.      De heilige Drievuldigheid, halleluja,
         zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.

Zegen

Gezongen Amen


