Donderdag 21 mei 2020 – Hemelvaartsdag
Voorganger: ds. P.J. van der Ende, Organist: dhr. F. Borsboom
Orgelspel – mededelingen
Aansteken kaars
Zingen: Psalm 47 verzen 2 en 3
2. God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, 's Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt troont in heiligheid.
3. Maakt het dan bekend: Godes regiment
houdt de volken saam, geeft hun rang en naam.
Eed'len treden aan om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, het betrekt de wacht.
Hem, die 't aards geweld paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer, den verheven Heer.
Groet en bemoediging
Gebed, beantwoord met Uitbreidingsbundel 1
1. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.
Kindermoment
1e lezing: Johannes 16: 5-16
2e lezing: Efeziërs 1: 15-23
Zingen: Gezang 229 verzen 1 t/m 4
1. De dag van onze Vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning. Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraalt van morgenlicht voor 's Vaders aangezicht.
2. Hij heeft, van dood en graf ontdaan, het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen: Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd weerkaatst zijn heerlijkheid.
3. De Vader stelt Hem in de troon als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere. De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld de laatste vijand velt.

4. Wie kan zijn hoog en heilig recht ter wereld ooit verbreken?
Wie zal Hem tegenspreken, die voor zijn kerk het pleit beslecht
en haar na strijd en kruis voert in het vaderhuis.
Verkondiging
Zingen: Uitbreidingsbundel 83
1. Kroon Hem met gouden Kroon, het Lam op zijne troon
Hoor, 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’ eeuwigheên, die ’t heil voor u verwierf.
2. Kroon Hem, der liefde Heer! Aanschouw Hem, hoe Hij leed;
Zijn wonden tonen ’t gans heelal wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon, all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer voor zulke wond’re pracht.
3. Kroon Hem, de Vredevorst! Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee; ’t klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom,
wordt d’ aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom!
Dankgebed en voorbeden en stil gebed, 'Onze Vader'
Aandacht voor collecte
Slotlied: Gezang 228
1. Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Christus, die Heer en Koning is, halleluja.
2. Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.
3. Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.
4. De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.
5. Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.
6. De heilige Drievuldigheid, halleluja,
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.
Heenzending en zegen
voorganger: …
gemeente: ja, amen ja, halleluja

