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O rde  van  d iens t

voor de viering op donderdag 30 mei 2019

in de Goede Herder Kerk

Morgengebed op de veertigste Paasdag (Hemelvaart)

Voorganger: Hessel Hansma

Muzikale begeleiding: Jan Top

ORGELSPEL 

BEGROETING door ouderling van dienst

AANSTEKEN BIJBELKAARS

STILTE 
(gemeente gaat staan) 

 
OPENINGSVERS  

v. Gezegend zijt Gij      
koning der wereld      
die de morgen  ontbood      
en het licht hebt geroepen  

g. zegen ook ons   
         met uw licht!  

  
MORGENLIED: LB 212: 1, 2 ,3 en 4 

Tekst: Paul Gerhardt – ‘Lobet den Herren’ 
Vertaling: Sytze de Vries 

Muziek: Johann Crüger- ‘Lobet den Herren allen,die ihn ehren’ 

Laten wij zingend / deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!
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Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

 (gemeente gaat zitten)
PSALMGEBED : Psalm 47 (in beurtspraak gesproken) 

v. Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.  
Klap in de handen, o volken,  juich God toe met jubelzang:

a. geducht is de Heer, de Allerhoogste,
machtige koning van heel de aarde.

v. Volken dwong hij voor ons op de knieën,
naties legde hij aan onze voeten.

a.  Hij koos voor ons een eigen land,
de trots van Jacob, het volk dat hij liefheeft.

v. Onder gejuich steeg God omhoog,
de Heer steeg op bij hoorngeschal.                         
Zing voor God, zing een lied,
zing voor onze koning, zing hem een lied:

a. God is koning van heel de aarde.
Zing een feestelijk lied.

v. God heerst als koning over de volken,
God zetelt op zijn heilige troon.

a. De vorsten van de volken zijn bijeen
in het gevolg van Abrahams God.                      
Zijn schildwachten zijn ze op aarde.                     
Hoog is hij verheven.  

LIED: LB 661: 1, 2 en 3 
tekst: Naar “Coelos ascendit hodie”(15e eeuw) 

vertaling: J.W. Schulte Nordholt 
melodie: Melchior Franck

Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Christus, die Heer en koning is, halleluja.

Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.

Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

INLEIDING TOT DE SCHRIFTLEZINGEN 
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SCHRIFTLEZING: 2 Koningen 2: 1-15

LIED: Psalm 47: 1 en 2 (nieuwe vertaling)
tekst: Arie Maasland
melodie: Genève 1551

Volken, juich en klap;
eer Gods koningschap.
Zing het uit voor Hem
met je hart en stem:
vol van majesteit
heerst Hij wereldwijd.
Krachtig drukt de HEER
hele naties neer.
Knielen moeten zij;
God is ons nabij.
Zijn verheven hand
schenkt ons prachtig land.

Onze God stijgt op,
vreugde klimt ten top.
Fel trompetgeschal
schettert overal.
Prijs de koning, zing
vol bewondering.
Wat een machtsvertoon:
God zit op zijn troon.
Vorsten treden aan
om voor Hem te staan.
Wat een erewacht;
God heeft alle macht!

SCHRIFTLEZING: Handelingen 1: 1 - 11 
 
LIED: LB 664: 2 en 3

tekst: Willem Barnard
melodie: Theo Cocks - Naam van Jezus, die ten dode-

Wanneer zult Gij weer verschijnen?
Komt het vragen nog te vroeg?
Kent de herder nog de zijnen
sinds Hij eens de wolven sloeg?
Leid ons in de ware vrijheid,
uw nabijheid –
wolk en vuur zijn niet genoeg.

Overal wordt U gebeden
om het rijk dat komen gaat.
Laat het zichtbaar zijn beneden,
geef een nieuwe dageraad.
Woord van God, maak deze aarde
tot een gaarde
waar de boom des levens staat!

MOMENT VAN INKEER EN VERSTILLING

GEDICHT 
uit    : De zon is al op
tekst: A. van Wijngaarden

Bij de allerhoogste schuilen.
Wolkenmantel om je heen.
Bij ons tot het einde der dagen,
zoals Hij is er niet één.
Zo nabij en toch verborgen,
licht breekt door de wolken heen.

Eenmaal komt de nieuwe morgen.
God zal in de wolken zijn.
Eenmaal vrij en zonder zorgen, 
op trekt dan het mistgordijn.
God zal wonen in ons midden.
Hemels zal de aarde zijn
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LIED  : LB 662: 1, 2, 3 en 4
tekst: Jan Wit; melodie:Willem Vogel

Heer, komt in deze tijd
uw heerschappij,
het einde van de strijd,
de stad waar vrij,
uit boze droom ontwaakt,
de mensen wonen,
tot een gezin gemaakt,
Gods dochters en Gods zonen?

Heer, gaat Gij van ons heen,
in deze tijd?
Vermaakt Gij ons alleen
uw dienstbaarheid?
Laat Gij ons dan voorgoed
in hoop en vrezen
en mag uw vredegroet
het laatste woord niet wezen?

Uit uw verborgenheid
hebt Gij vervuld
het perk van deze tijd
met Gods geduld.
Uw woord doet telkens weer
de harten branden.
Gij blijft nabij, o Heer,
met zegenende handen.

Gedreven door de Geest
gaan wij getroost
de weg van alle vlees,
die onverpoosd
de Zoon des mensen gaat,
te allen tijde,
tot Hij weer voor ons staat,
zoals Hij van ons scheidde.

GEBEDEN: VOORBEDEN, STIL GEBED EN GEBED VAN DE HEER 

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 den boze. 
Want van U is het koninkrijk  en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 

Inzameling van de gaven

LIED: LB 663: 1 en 2
tekst: Jan Willem Schulte Nordholt 

melodie: Bartholomäus Gesius/Georg Philipp Telemann –Befehl du deine Wege-

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.

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.

ZEGENBEDE

G: gezongen Amen.                                                                        ORGELSPEL
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