Donderdag 13 mei 2021 - HEMELVAARTSDAG
orgelspel: Canzonetta, a-moll, Dietrich Buxtehude
Ps. 47, Toon Hagen
Fuga Ps. 47, Jan J. van den Berg
woord van welkom
zingen Ps. 47
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, / den verheven Heer.
stil gebed
bemoediging & groet
zingen Ps. 68:2
2. Draagt op een lied, aan Hem gewijd
die spoorslags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van 't verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, HERE in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspannig waren.
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Voorganger
ds. Ton Jacobs
orgel
Gerard Colenbrander

Openingsgebed
Schriftlezing 1: Hand. 1:1-11
11 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen
én te onderwijzen, 2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige
Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. 3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het
Koninkrijk van God betreffen.
4
En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden
gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord
hebt; 5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt
worden, niet lang na deze dagen.
6
Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël
het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar u zult de
kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen
zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
9
En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden:
Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel
hebt zien gaan.
zingen Gez. 186:1 [Weerklank; melodie: Ps. 33]
1. De kroningsdag is aangebroken.
Buig allen neer en eer de Zoon.
Hij heeft de doodsmacht neergestoken,
de Triomfator stijgt ten troon.
Aard’ en hemel zingen
van de grote dingen
die Hij deed op aard.
Vier nu zijn victorie
op deez’ dag van glorie,
Hij is hulde waard!
Schriftlezing 2: Efez. 1:15-23
15
Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de
liefde voor alle heiligen, 16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u
denk, 17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de
Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 18 namelijk verlichte
ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is
van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, 19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van
Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en
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aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en
kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar
ook in de komende. 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem
als hoofd over alle dingen gegeven aan de kerk, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van
Hem Die alles in allen vervult.
zingen Gez. 186:3 en 4 [Weerklank]
3. De Heiland is een loflied waardig:
Hij schiep een nieuwe weg naar God;
door Hem als Middelaar vervaardigd
uit meelij met ons zondaarslot.
Jezus daalde neder,
Jezus keerde weder
in Zijn heerlijkheid,
waar Hij voor de zijnen,
tot Hij zal verschijnen,
bidt, en plaats bereidt.
4. Laat ons steeds vol verwachting leven
en biddend opzien naar ons Hoofd,
want Hij wil dagelijks vreugde geven
aan elk die in zijn Geest gelooft.
Uit zijn hemelwoning
deelt die grote Koning
steeds zijn gaven uit.
Hij werd opgenomen,
Hij zal wederkomen,
tot zijn aardse bruid.
preek
kerntekst: Efez. 1:20b
muzikaal intermezzo: Largo e spiccato, uit Konzert d-moll, J.S. Bach
Geloofsbelijdenis
zingen Gez. 230:1 en 6
1. Overwinnaar, grote Koning,
alle heemlen zijn te klein,
nu Gij weerkeert naar uw woning,
intocht houdt in uw domein.
Zou ik, Here, dan niet juichen,
zou ik, stervling, mij niet buigen
nu Gij, hoogste Majesteit,
U verheft in heerlijkheid?
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6. Laat Gij mij nog langer hopen?
Doe wat ik van U begeer!
Zie, ik stel de poorten open
van mijn hart, - treed binnen, Heer.
Kom, o kom, Gij Vorst der ere,
ook bij mij moet Gij inkeren,
onderwerp wat u nog tart
en wees koning in mijn hart!
dankgebed
collecten
zingen Gez. 140 [ELB]
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 aan 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.
zegen
orgelspel: Nun bitten wir den Heiligen Geist, Dietrich Buxtehude
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