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                     Orde  voor de dienst op Hemelvaart donderdag 13 mei 2021 

in de Goede Herderkerk 
                                

Voorganger: Ds. Theo van ’Hof 
       Organist: Egbert Willigers 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muziek  

Woord van welkom 
 

Luisteren naar aanvangspsalm: Psalm 47: 1, 2 

1 Volken wees verheugd,  
jubel, toon uw vreugd, 
prijs met handgeklap 
’s Heren koningschap. 
Ja, Hij is de Heer, 
volken slaat Hij neer, 
zijn geduchte kracht  
geeft ze in onze macht. 
Met zijn eigen hand  
meet Hij Jakob ’t land, 
die daar woont met trots,  
als beminde Gods. 
 

2 God stijgt blinkend schoon 
met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal  
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

 

Bemoediging en groet 
 

Luisteren naar variant van psalm 47: 

https://www.youtube.com/watch?v=1gowG5VbyXo 
 

Uitleg bloemschikking 
 

Muzikaal gebed: Gez. 235: 1 (‘In bidden en in smeken’) 

  In bidden en in smeken, 
  maak onze harten een. 
  Wij hunk'ren naar een teken, 
  o, laat ons niet alleen. 
  De Heiland is getreden 
  aan 's Vaders rechter hand: 
  wij wachten hier beneden 
  de gaven van zijn hand. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PaUueurfjdA 
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Lezing: Handelingen 1: 1 -11 

 

Muzikale improvisatie van lied 663: ‘Al heeft Hij ons verlaten’ 
 

Uitleg 
 

Luisteren naar lied 663: 1, 2 (‘Al heeft Hij ons verlaten’) 

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

Inzameling der gaven  
 

Gebeden 
 

Slotlied: 666: 1 (‘De Heer is opgetogen’)  

De Heer is opgetogen. 
Hij steeg boven ons uit. 
Wij staan met onze ogen 
voor een beslagen ruit. 
Daarop heeft Hij geschreven: 
Ik laat je niet alleen. 
Een glimlach van zijn vrede 
valt door die woorden heen. 
 

Zegen die wordt beantwoord met lied 666: 2 

De Heer is in de wolken, 
onttrokken aan ons oog. 
Maar Hij heeft alle volken 
zijn Koninkrijk beloofd. 
Al blijft Hij nu verborgen 
in teken en in taal, 
straks, op de nieuwe morgen, 
zien wij Hem allemaal. 
 

 
 


