
FEEST VAN DE HEMELVAART
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op donderdag, 
Hemelvaartsdag, 10 mei 2018 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Janny Mateboer
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters:Harry Dekker en Richard Kragt

     Thema: ‘Triomftocht’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 672 (‘Heerser over alle dingen’)
- Oefenlied; Lied 661 (‘Ten hemel opgevaren is,’) 

Welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 68:1,9 (OB)
1. De Heer zal opstaan tot den strijd,
 Hij zal zijn haters wijd en zijd.
 verjaagd, verstrooid, doen zuchten.
 Hoe trots zijn vijand wezen moog’,
 hij zal voor zijn ontzagg’lijk oog
 al sidderende vluchten.
 Gij zult hen, daar G’in glans verschijnt,
 als rook en damp, die ras verdwijnt,
 verdrijven en doen dolen.
 ‘t Godd’loze volk wordt haast tot as,
 ‘t zal voor uw oog vergaan als was,
 dat smelt voor gloênde kolen.

9. Gods wagens boven ‘t luchtig zwerk
 zijn tien- en tienmaal duizend sterk,
 verdubbeld in getalen!
 Bij hen is zijne Mastjesteit
 een Sinai in heiligheid,
 omringd van bliksemstralen.
 Gij voert ten hemel op vol eer,
 de kerker werd uw buit, o Heer!
 Gij zaagt uw strijd bekronen
 met gaven tot der mensen troost,
 opdat zelfs ‘t wederhorig kroost
 altijd bij U zou wonen.

Stil gebed
Bemoediging en Groet



Zingen: Lied 661
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.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Efeziërs 4:7-16
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 gevangenen mee 
[StV. heeft Hij de  gevangenis  gevangen genomen] en schonk hij gaven aan de 
mensen.’ 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  opgebouwd, 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. 14 Dan zijn we geen onmondige  kinderen  meer die stuurloos 
ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt 
door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op 
een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te 
houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het 
hoofd is:  Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het 
ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar 
vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de  liefde.

Schriftlezing: Psalm 68:18-20
18 Met machtige  wagens, tweemaal tienduizend, met duizenden en duizenden,
trok de Heer van de  Sinai  naar het  heiligdom.
19 U voerde gevangenen mee, eiste gaven van opstandige mensen,
en steeg op naar uw woning, HEER, onze God.
[StV. Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de  gevangenis  gevankelijk gevoerd; 



Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen]
20 Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons,
 
Zingen: Ps. 68:6,7
6. O stoet van wie het heil bevocht
 en grote overwinningstocht,
 o Heer, die zijt geprezen!
 Gij God, die duizend- duizendmaal
 aanbeden wordt in elke taal,
 almachtig Opperwezen!
 Zie hoe de Heer ten hemel vaart,
 vurige wagen, vurig paard,
 wolk die den Heer verhulde.
 Gevangen de gevangenis!
 Hij die ons hoogst verlangen is
 ontvangt de hoogste hulde.

Verkondiging 

Zingen: Gez. 304
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
 Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
 Die ‘t heden kent, de toekomst overziet,
 laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
 en ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
 volvoert zijn hand.

2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
 zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
 een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
 blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
 de adem zijner lippen overmant
 de tegenstand.

3. De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
 doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
 Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
 heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
 Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
 als Gods gezant.

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor de Diakonie
     2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst

7. God zij geprezen met ontzag.
 Hij draagt ons leven dag aan dag,
 zijn naam is onze vrede.
 Hij is het die ons heeft gered,
 die ons in ruimte heeft gezet
 en leidt met vaste schreden.
 Hij die het licht roept in de nacht,
 Hij heeft ons heil teweeggebracht,
 dat wordt ons niet ontnomen.
 Hij droeg ons door de diepte heen,
 de HERE Here doet alleen
 ons aan de dood ontkomen.



Zingen: Opw. 366
1. Kroon Hem met gouden kroon
 het Lam op zijne 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’ eeuwigheen
 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 terneer
 voor zulke wond’re pracht.

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

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	
gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 

 

 De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 13 mei a.s.
  Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy


