
13 mei 2021  Feest van de HEMELVAARTSDAG 

voorganger: ds. J. Woltinge uit Zwolle 
 
 
Voor de dienst: klokgelui en orgelmuziek  
 
woord van welkom en mededelingen door ambtsdrager waaronder 
uitleg van het symbolisch bloemstuk 
 
zingen: Lb/Psalm 47:1,2   Volken wees verheugd 
 
Moment van stilte 
 
bemoediging en drempelwoorden: 
 
zingen:  Lb/Psalm 47:3   Maak het dan bekend 
aansluitend   
zingen:” Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den 
beginne nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen”. [= 
Lb 195] 
 
inleidende woorden 

zingen: Lb 283  In de veelheid van geluiden 
 

    Verhalen bij de feestdag van Hemelvaart 

 
Gebed van de zondag/ Gebed om de Heilige Geest 
 
aandacht voor de kinderen: gesprekje 
https://www.youtube.com/watch?v=yXpS78U00dw 
kindje [één beeld, met tekst] 
 
Hoger dan de blauwe luchten   
Hoger dan de blauwe luchten 

En de sterretjes van goud, 

Woont de Vader in de hemel, 

Die van alle kinderen houdt, 

https://www.youtube.com/watch?v=yXpS78U00dw


Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij 

Kent hun noden en hun pijn, 

Ja, voor groten en voor kleinen 

wil de Heer een Helper zijn. 

Daarom vragen wij eerbiedig, 

vouwen wij de handjes saam, 

Heer die altijd naar ons luistert, 

neem ook dit gebedje aan.  Amen 

Tijdens YouTube lied wordt de lantaren aangestoken voor de 
kinderen thuis door de ouderling van dienst.  
 
inleidende woorden 
 
zingen: Lb 662:1   Heer komt in deze tijd … 
 
lezing: Handelingen 1:1-11 [NBV] 
 
zingen: Lb 662:3,4  Uit uw verborgenheid 
 
preek, uitlopend op gedicht: Ik zie de hemel opengaan  
 

Ik zie de hemel opengaan, de aarde in het licht, 
van mensen die elkaar zien staan, 
Gods eigen aangezicht. 
 
Ik zie de wereld omgekeerd, het laagste bovenaan, 
het ongeziene in het licht, 
uit niets groeit Gods bestaan. 
 
Ik zie het lang beloofde land, waar alles wordt gedeeld, 
van grond tot licht, van steen tot brood - 
wij zijn Gods evenbeeld. 
 
Ik zie een stad van puur kristal, de leugens zijn voorbij. 
Wij leven in doorzichtigheid - 
Gods waarheid leven wij. 
 



Ik zie de aarde vol sjaloom, de on-geest weggeleefd. 
Ontmaskerd staan wij voor elkaar 
en zie, de vrede leeft. 

 
aansluitend orgelspel 
  
zingen: Lb 664 [geheel]   Naam van Jezus, nu verheven  
  
 
Gebeden 
 
Pastorale mededelingen 
 
voorbeden - stil gebed - ONZE VADER –   
 
slotlied zingen: Lb 419   [geheel]  Wonen overal nergens thuis 
 
wegzending en zegen 
vg: Amen 
 
Na de dienst orgelspel 
 

 


