
                                              

 

  Ouderling van dienst: Jan Hofsteenge 
Diaken van dienst: Hannie de Vegt 
Lector: Hannie de Vegt 
Organist: Frans Tjallingii 
Kerk TV: Hieke Klein  
Collecten: 1. Diaconie; 2. Open Kerkactiviteiten. 

 
- 09.20 orgelspel  
 
- 09.24 uur lied: Opw. 733 Tienduizend redenen 
https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 
 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid 
 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 

  

2x 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
- 09.30 uur binnenkomst kerkenraad en dominee 

 
- welkom en mededelingen door de ouderling van 
  dienst; aansteken van de liturgiekaars 
 
- Lied “Verwachten” van Sela 
https://www.youtube.com/watch?v=CCTw69DHSRI 
Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn 
Woord. 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 
Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn 
Woord. 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd. 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, 
Meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 
- stilte; woorden aan het begin 
 
- Zingen NLB Lied 195 Klein Gloria 
195:1 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 
 
- Op deze Hemelvaartsdag bidden we samen bij 
de opening van de Bijbel 
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- zingen NLB Lied 663 
663:1 
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. 
663:2 
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. 
 
- twee momenten in de Bijbel. 
Lucas 24 vanaf vers 44: 
44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik 
tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van 
Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij 
geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45Daarop 
maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het 
begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er 
staat geschreven dat de Messias zal lijden en 
sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit 
de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken 
opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, 
opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen 
hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in 
Jeruzalem. 49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van 
mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot 
jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar 
hief hij zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl hij 
hen zegende, ging hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel. 52 Ze brachten hem hulde 
en keerden in grote vreugde terug naar 
Jeruzalem, 53waar ze voortdurend in de tempel 
waren en God loofden. 
 
Johannes  
141 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op 
mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou 
ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie 
gereed zal maken? 3  
Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt 
heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me 
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik 
ben. 4Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5 
Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe 
gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen 
kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader 
komen dan door mij.  

  

 
- zingen “Kom tot de Vader” 
 Youtube Opwekking 599 - Kom tot de Vader  
https://www.youtube.com/watch?v=dX8Dn1hW6yc 
Nog voordat je bestond, 
Kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
En telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
Totdat je komt 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 
Want niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
Gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
Totdat je komt. 
 
1000 woorden op deze dag van de Hemelvaart 

 
Thema: 
 
“WACHTEN en VERWACHTEN”  
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Sterven 

Je ogen zien het varend schip 
voorgoed vertrokken van de ka 

kleiner en kleiner worden na 
tot enkel nog een vage stip 

 
verdwijnt achter de horizon 

waarna een stem terzijde zegt: 
‘keer je maar om’, nu is het weg, 

je deed het laatste wat je kon 
 

Maar is het weg? Vanuit het zicht 
van hier verdween die kleine boot, 
maar ginds vaart hij nog even groot 

als toen het anker werd gelicht 
 

en juist als hier klinkt: ‘laat ons gaan’ 
roept iemand aan de overkant 

al wijzend, wijzend met zijn hand: 
‘daar komt hij aan, daar komt hij aan’ 

(Hans Mudde) 

 
- Zingen uit de bundel “Geroepen om te zingen”, 
lied 231 “De dorre vlakte der woestijnen” 
1. 

De dorre vlakte der woestijnen 
zal zich verblijden eindeloos, 
de steppe zal herschapen schijnen, 
want bloeien zal zij als een roos. 
Van heil'ge vreugde zal zij beven, 
doortinteld van een heerlijk leven 
dat nimmermeer verwelken zal. 
Zij zal de wonderen des Heren 
aanschouwen en zijn grootheid eren 
met jubelend triomfgeschal. 
2. 
Versterk dan nu de slappe handen 
en zet weer vast de wank'le voet; 
zeg tot die zucht in pijn in banden: 
wees sterk, vrees niet, heb goede moed! 
Uw Redder nadert ten gerichte: 
van zijn aanbidd'lijk aangezichte 
straalt waarheid en barmhartigheid. 
Hij zal hetgeen u leed vergelden, 
de boeien breken, die u knelden, 
Hij, die u uit het diensthuis leidt. 
3. 
Waar eens venijn'ge slangen kropen, 
de draken huisden in 't moeras, 
daar gaan nu purp'ren rozen open, 
daar fluit de leeuwerik tussen 't gras; 
daar wordt voor 's Heren gunstgenoten 
een welgebaande weg ontsloten, 
in liefelijke zonneschijn. 
Dat pad waar Hij hun voor zal treden, 
de zwaksten steunend op hun schreden, 
zal Heil’ge Weg geheten zijn! 
 
Onze gebeden  
 
Aandacht voor de collecten 
 

 

 
Slotlied: De steppe zal bloeien 
De steppe zal bloeien 
https://www.youtube.com/watch?v=Gwg8HI8Ik4o 
1. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
Vanaf de dagen der schepping 
Staan vol water, maar dicht. 
De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
Het water zal tintelen, stralen, 
Dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
2. 
De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
Tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed. 
Die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
Als beken vol toesnellend water, 
Schietend omlaag van de bergen. 
Als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
Die keren met lachen en juichen. 
3. 
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
Dode, dode, sta op, 
Het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
Een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond 
En wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan 
En lachen en juichen en leven. 
 
- Wegzending en zegening 
 
- Orgelspel 
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