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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst  Psalm 5 - Anoniem, Nederland, rond 1600 

  

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling Te lucis ante terminum - Antonio de Cabezon (1510-1566)  

  

  

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

Openingsvers en Lofprijzing Lied 190a  

 

Lied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 

 

Psalmgebed 

 

Lezen psalm 47 in de vertaling van Gerard Swüste 

 

1  Voor de koorleider; van de kinderen van Korach; een psalm 

2  En nu alle mensen: applaus! 

Jubel het uit voor God! 

3 Ja, de Levende, de allerhoogste is ontzagwekkend, 

een grote koning over heel de aarde! 

 

Gezongen psalm 99: 1  

 

4 Hij maakt mensen aan ons onderdanig, 

 legt naties aan onze voeten. 

5  Het land dat wij in bezit hebben 

 heeft God uitgezocht voor ons, 

 de trots van Jakob, zijn lieveling! 

 

Gezongen psalm 99: 3  

 

6 Onder geschal stijgt God tot grote hoogten, 

 Stijgt de LEVENDE op in de galm van bazuinen! 

7  Zing psalmen voor God, zing psalmen! 

Zing psalmen voor onze koning, zing psalmen! 

Want koning over heel de aarde is God, 

 Zing recht uit je hart! 

 

Gezongen psalm 99: 4 

 

9  Het koningschap komt God wereldwijd toe, 

 God zetelt op de troon in zijn heiligdom. 

10 Daar staan ze verzameld: 

 het puik van de mensen, 

 de mensen van de God van Abraham. 

Ja, God is een beschermend schild voor de wereld, 

 hij torent boven alles uit! 

 

Gezongen psalm 99: 8 
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De heilige schrift  
 

Gebed van Hemelvaartsdag 

Eerste lezing     Handelingen 1: 1-11 
 

Lied       661: 1, 2 en 3  
 

Evangelielezing    Lucas 24: 49-53 
 

Lied       661: 4, 5 en 6  
 

Hemelvaart 
  

door Jonathan Evens 

  

Waar is Jezus? 

Niet hier, niet meer op aarde. 

Het laatste wat we van hem zagen 

waren de zolen van zijn voeten, 

toen hij opsteeg naar de hemel. 

  

Waar is Jezus nu? 

Niet meer God met ons, 

maar God in de hemel, 

ver weg, aan ons onttrokken, 

te hoog voor ons. 

  

Hoe ziet hij eruit? 

We weten het niet – we kunnen hem niet zien. 

Wat zegt hij? 

We weten het niet – we kunnen hem niet horen. 

Wat kan hij voor ons doen? 

We weten het niet – hij is niet bij ons. 

  

Waar is Jezus nu? 

Hier in lichaam. 

Hier in welk lichaam? 

Hier in het lichaam van zijn mensen, 

in de onvolmaakte, 

vergeven mensen die hem volgen 

en zijn handen en voeten zijn, 

zijn ogen, oren en mond 

hier op aarde. 

 

Waar is Jezus nu? 

Hier in Geest. 

Hier in welke Geest? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Geest van liefde, 

blijdschap, vrede en hoop. 

De Geest die zijn lichaam 

inspireert tot daden 

en woorden van liefde. 

  

Wie zijn wij 

om te zijn waar Jezus nu is? 

Alleen zij die worstelen, 

wankelen worden. 

Alleen zij die roepen 

om de hulp van de Geest. 

  

Waar zijn wij 

die zijn waar Jezus nu is? 

Slechts een klein fragment 

- een minuscuul onderdeel - 

van het glorieuze geheel 

dat wordt gevormd 

door zijn lichaam op aarde. 

  

Hoe voelen we ons 

om te zijn waar Jezus nu is? 

Vereerd en beschaamd, 

gezegend en begenadigd, 

in de wolken 

en op ons plek gezet. 

  

Wat betekent het 

om te zijn waar Jezus nu is? 

Dat we als kinderen opgroeien 

en samen langzaam worden als hij, 

ieder zijn eigen rol vervullend 

in het geheel dat Jezus is, 

Immanuel, God met ons 
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Meditatie 

 

Muziek Síguense Tres Glosas sobre el Canto Llano de La Immaculada Conceptión - 

Francisco Correa d' Arauxo (1584-1654) 

 

  
 

Dienst van gaven en gebeden 

 

Toelichting op de collecte 
 

Voorbeden afgewisseld met gezongen acclamatie 368f  

 

God van leven en licht, maak alles nieuw. 

Halleluja. 

 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

AMEN 

 

 

Zending en zegen 
 

Slotlied 663  

 

Zegenbede 190a    
 

Postludium   Cancion religiosa - Antonio de Cabezon   
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