Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de dienst op
Hemelvaartsdag
in samenwerking met
VEG Kruiskerk in Heerde
In de Petruskerk
13 mei 2021 09:30 uur
Liturgische kleur: Wit

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'
Handelingen 1: 11.
Voorganger: Ds. I. Boersma Prins uit Wapenveld
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte

Collectes:
Zending

ORDE VAN DIENST
Orgel
Bij binnenkomst kerkenraad:
Muziek: "Morning hymn" (F.H. Barthelemon) Blazers Petruskerk en VEG
Mededelingen
Wij luisteren staande naar ons Intochtslied Psalm 47: 2
(Door het orgel)
God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschap meldt het overal.
Zing Gods eer, hef aan, ’s konings eer, hef aan.
Heel de aarde hoort naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied. Zing een kroningslied!
Die de volken leidt troont in heiligheid.
Stil gebed, onze hulp en groet
Muziek: "Kroon hem met gouden kroon"
Blazers Petruskerk en VEG
3:30
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon!
Hoort 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.
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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!
Gebed
Kindermoment Animatie:
Hemelvaart en Pinksteren uitgelegd in 1 minuut
Wij luisteren naar het Kinderlied "Ik moet weggaan"
Pinksteren
Filmfragment: "Geleefd geloof"
Roger Dragstra bij de Molen
Muziek: "Heer wij kijken omhoog" -Sela
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Schriftlezing uit Handelingen 1 vers 1 - 14 –
door ds. Ida Boersma
1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het begin tot aan de dag
waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen
die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat
hun opdracht was. 3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in
hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk
van God.
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.’
12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13 Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze
naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en
Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en
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Judas, de zoon van Jakobus. 14 Vurig en eensgezind wijdden
ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de
moeder van Jezus, en met zijn broers.
Tweede Schriftlezing uit Kolossenzen 3 vers 1 - 4
(Door de Lector in de kerk)
1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan
naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van
God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent
immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in
God. 4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u,
samen met hem, in luister verschijnen.
Muziek: Lied 150 a : 2 en 3 "Geprezen zij God!"
Blazers Petruskerk en VEG
Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid hem die u als kindren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
Overdenking "Klaar voor de start…...."
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Wij zingen Lied 234 (LvK) (Door het orgel)

Al hebt U ons verlaten, U laat ons nooit alleen.
Wat wij in U bezaten is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen zijn wij door U bemind.
Al bent U opgenomen, houd in herinnering,
dat U terug zal komen, zoals U van ons ging.
Wij leven van vertrouwen, dat wij Uw majesteit
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.
Gebeden
Aandacht voor de collecte
Wij zingen staande ons Slotlied:
“Majesteit, groot is zijn majesteit” ELB 142
Majesteit, groot is zijn majesteit
lof zij Jezus en glorie,
hulde en eer
Majesteit, God, die de zijnen leidt
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon
zijn heerschappij
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de naam van Jezus
Volk van God kom en breng lof
aan Jezus, de Koning
Majesteit, groot is zijn majesteit
dwars door de dood werd Hij verhoogd
Jezus regeert!

6

Heenzending en Zegen

Orgelmuziek
0-0-0-0-0-0-0-0
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