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Thema: Tot ziens, we houden contact
Voorganger: Ds. Rob Maas
Organist: Mariet Verkuil
Cantor: Sarah Berghuis

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aan aan kunt steken als de voorganger in de kerk de
kaars van verbondenheid aansteekt

Orgelspel

Welkom

Luisteren naar Lied 72: 1 en 2
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=9mNZJxlZ4ic

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
   en uw gerechtigheid
   aan 's konings zoon, om uwe knechten
   te richten met beleid.
   Dan ruist op alle bergen vrede,
   heil op der heuvelen top.
   Hij zal geweldenaars vertreden,
   maar armen richt hij op.

2 Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schijnt door de nacht,
moet al het volk Hem eer bewijzen,
Hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.

Voorganger steekt kaars van verbondenheid aan

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

Luisteren naar Lied 663: 1 en 2 (cantor) 

1 Al heeft Hij ons verlaten,
   Hij laat ons nooit alleen.
   Wat wij in Hem bezaten
   is altijd om ons heen
   als zonlicht om de bloemen
   een moeder om haar kind.
   Teveel om op te noemen
   zijn wij door Hem bemind.

2 Al is Hij opgenomen,
   houd in herinnering,
   dat Hij terug zal komen,
   zoals Hij van ons ging.
   Wij leven van vertrouwen,
   dat wij zijn majesteit
   van oog tot oog aanschouwen
   in alle eeuwigheid.

Schriftlezing: Marcus 16: 19-20 en Handelingen 1: 1-11

Marcus 16: 19-20
19 Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij 
plaats aan de rechterhand van God. 20 En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken.
De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard 
gingen.



Handelingen 1: 1-11
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.’

Luisteren naar – Heer, we kijken omhoog  – Sela
cantor of via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=0VRdt9LBH3U

1 Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.

2 Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.

Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.

3 Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!

Jezus, hoog op de troon: 
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.
Refrein herhalen

4 Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.
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Verkondiging



Luisteren naar Lied 667: 1, 2 en 3 (cantor)

1 Hij leeft, naar de hemel gevaren,
  vertaald in het volle licht.
  God zal Hem voor altijd bewaren.
  Wij leven op Hem gericht.

2 Hij leeft in het hart van zijn vrienden 
   als liefde die ons verbindt, 
   waarmee Hij de mensen diende 
   en al onze liefde begint.

3 Hij leeft in de woorden gezongen.
   Zo gaat Hij van mond tot mond. 
   Wij zingen met vurige tongen 
   zijn liefde de wereld rond.

Dankgebed en voorbeden

Luisteren naar – Lied 418: 1 en 2 (cantor)

1 God, schenk ons de kracht
   dicht bij U te blijven,
   dan zal ons geen macht
   uit elkander drijven.
   Zijn wij in U een,
   samen op uw wegen
   dan wordt ons tot zegen
   lachen en geween.

2 Niemand kan alleen,
   Heer, uw zegen dragen;
   zegen drijft ons heen
   naar wie vrede vragen.
   Wat Gij schenkt wordt meer
   naar gelang wij delen,
   horen, helpen, helen,
   vruchtbaar in de Heer.

Wegzending en zegen

Orgelspel


