
  HEMELVAARTSDAG
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op donderdag 21 mei 2020 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Corry Zwier
Organist: Gerwin van der Plaats

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 145:1,2
1. O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal,
	 ik	wil	uw	naam	verheffen	boven	al.
 Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
 ik zegen U voor eeuwig en altijd.
 Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen,
 groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
 Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
 van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
	 van	al	de	wondren	die	Gij	hebt	verricht,
 opdat men alom spreke van uw kracht,
 en roeme in uw overwinningsmacht.
	 Uw	grootheid,	HEER,	gaat	boven	mijn	begrippen,
 uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen
	 en	juichend	zal	men	overal	bezingen
 uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

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

Geloofsbelijdenis: Elb. 289:1,2 
1. Ik geloof in God de Vader,
	 die	een	bron	van	vreugde	is,
 louter goedheid en genade,
 licht in onze duisternis.
 Hij, de Koning van de kosmos,
 - het gesternte zingt Zijn eer -,
 heeft uit liefde mij geschapen
 en tot liefde keer ik weer.

Schriftlezing: Genesis 11:1-9 (HSV)
1.	Heel	de	aarde	had	één	taal	en	dezelfde	woorden.	2.	En	het	gebeurde,	toen	zij	
naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen 
zij	wonen.	3.	En	zij	zeiden	allen	tegen	elkaar:	Kom,	laten	wij	kleiblokken	maken	en	
die	goed	bakken!	En	de	kleiblokken	dienden	hun	tot	steen	en	het	asfalt	diende	hun	
tot	leem.	4.	En	zij	zeiden:	Kom,	laten	wij	voor	ons	een	stad	bouwen,	en	een	toren	
waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders 
worden	wij	over	heel	de	aarde	verspreid!	5.	Toen	daalde	de	HEERE	neer	om	de	
stad	en	de	toren	te	zien	die	de	mensenkinderen	aan	het	bouwen	waren,	6.	en	de	
HEERE	zei:	Zie,	zij	vormen	één	volk	en	hebben	allen	één	taal.	Dit	is	het	begin	van	
wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen 
onmogelijk zijn. 7. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, 
zodat	zij	geen	van	allen	elkaars	taal	zullen	begrijpen.	8.	Zo	verspreidde	de	HEERE	
hen	vandaar	over	heel	de	aarde,	en	zij	hielden	op	met	het	bouwen	van	de	stad.	
9.	Daarom	gaf	men	haar	de	naam	Babel;	want	daar	verwarde	de	HEERE	de	taal	
van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.

Zingen: Lied 662:1,2,3
1. Heer, komt in deze tijd
 uw heerschappij,
 het einde van de strijd,
 de stad waar vrij,
	 uit	boze	droom	ontwaakt,
 de mensen wonen,
 tot één gezin gemaakt,
 Gods dochters en Gods zonen?

3.	 Uit	uw	verborgenheid	hebt	Gij	vervuld
 het perk van deze tijd met Gods geduld.
 Uw woord doet telkens weer
	 de	harten	branden.
	 Gij	blijft	nabij,	o	Heer,	
 met zegenende handen.

2. Ik geloof dat mijn Verlosser,
 door de dood is heengegaan
 en op Pasen - God zij glorie -,
 uit het graf is opgestaan.
	 Door	het	brood	-	dit	is	Mijn	lichaam	-,
	 door	de	wijn	-	dit	is	Mijn	bloed	-,
 geeft de Vredevorst mij vrede,
 maakt Hij alle dingen goed.

2. Heer, gaat Gij van ons heen,
 in deze tijd?
 Vermaakt Gij ons alleen
	 uw	dienstbaarheid?
 Laat Gij ons dan voorgoed
 in hoop en vrezen
 en mag uw vredegroet
 het laatste woord niet wezen?



Schriftlezing: Handelingen 1:4-11 (NBV)
4.	Toen	hij	eens	bij	hen	was,	droeg	hij	hun	op:	‘Ga	niet	weg	uit	Jeruzalem,	maar	blijf	
daar	wachten	tot	de	belofte	van	de	Vader,	waarover	jullie	van	mij	hebben	gehoord,	
in	 vervulling	 zal	 gaan.	 5.	 Johannes	 doopte	met	water,	maar	 binnenkort	worden	
jullie	gedoopt	met	de	heilige	Geest.’	6.	Zij	die	bijeengekomen	waren,	vroegen	hem:	
‘Heer,	gaat	u	dan	binnen	afzienbare	tijd	het	koningschap	over	Israël	herstellen?’	
7. Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht 
heeft	vastgesteld	over	de	tijd	en	het	ogenblik	waarop	deze	gebeurtenissen	zullen	
plaatsvinden.	8.	Maar	wanneer	de	heilige	Geest	over	jullie	komt,	zullen	jullie	kracht	
ontvangen	en	van	mij	getuigen	in	Jeruzalem,	 in	heel	Judea	en	Samaria,	 tot	aan	
de uiteinden van de aarde.’ 9. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen 
omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10. 
Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er 
opeens	twee	mannen	in	witte	gewaden	bij	hen.	11.	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	terugkomen	als	jullie	hem	naar	de	hemel	hebben	zien	gaan.’

Zingen: Gez. 229:1,5 
1.	 De	dag	van	onze	Vorst	brak	aan.
 Zie, Gods gezalfde Koning
 gaat tot zijn hemelwoning
 Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
 omstraald van morgenlicht
 voor ‘s Vaders aangezicht.

Verkondiging 

Zingen: Opw. 770 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
	 Verborgen	aanwezig	deelt	U	mijn	bestaan.
	 Waar	ik	ben,	bent	U:	wat	een	kostbaar	geheim.
	 Uw	naam	is	‘Ik	ben’	en	‘Ik	zal	er	zijn’.

2.	 Een	boog	in	de	wolken	als	teken	van	trouw,
	 staat	boven	mijn	leven,	zegt:	Ik	ben	bij	jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
	 ben	ik	bij	U	veilig,	U	die	mij	ziet.

 Refrein:
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
	 U	blijft	bij	mij	Jezus,	laat	mij	niet	gaan.

5. O, Heer, die onze Koning zijt,
 laat niets uw rijk verhindren,
 en open voor uw kindren
 de poorten van uw woning wijd.
 Laat, met uw feestkleed aan
	 ons	tot	uw	bruiloft	gaan.



4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
	 Niets	kan	mij	ooit	scheiden	van	Jezus	mijn	Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
	 Ik	zal	eeuwig	zingen,	dicht	bij	U	zijn.
Refrein:

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Gez. 476:3,5
3.	 Meester,	Heer,	uw	graf	kon	U	niet	houden:
 heerlijk zijt Gij opgestaan.
 Die U als verrezene aanschouwden
	 baden	U	verwonderd	aan.
	 Op	de	berg	hebt	Gij	bevel	gegeven,
 en van de_aarde zegenend verheven
 zondt Gij op het Pinksterfeest
 als in storm en vuur uw Geest.

5. Levensvorst, U loven de geslachten,
	 en	tot	uw	verborgen	tijd
	 blijft	de	bruid	uw	wederkomst	verwachten,
	 ‘t	einde	van	haar	bange	strijd.
	 Houd	haar	waakzaam;	doe	haar,	‘t	hoofd	geheven,
 uit die hoge heilsverwachting leven,
 tot zij op de jongste dag,
 met U triumferen mag.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
3.	 Amen,	amen,	amen!
	 Dat	wij	niet	beschamen
	 Jezus	Christus	onze	Heer,
	 Amen,	God,	uw	naam	ter	eer!

Orgelspel


