
 
 

Orgelspel  
Variaties over psalm 47: Volken wees verheugd 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken 

 Kaarsenlied 

 
 
We zijn stil en openen ons hart voor God 
 
Bemoediging en toenadering (staande) 

o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
o:  Tot op het bot van ons bestaan  
 kent Gij ons, God, zijt Gij met ons begaan.  
 Gij deelt in onze nood tot in de engte van de dood.  
g:  GEEF ONS EEN TEKEN,  
 TEGENDRAADS AAN ONZE TWIJFEL.  
 GOD, ONTSTEEK UW LICHT OP DEZE PLAATS. 

AMEN. 

 

 Psalm 43: 1, 2, 3 
 

 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
steeds beantwoord met (gesproken):  
HEER, ONTFERFM U 
 

   Lied 661: 1, 2, 5 (staande) 

 

Handelingen 1: 1-12 
In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het 
onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin 2tot 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. 3Dat Hij leefde heeft Hij 
hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door 
gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en 
met hen over het koninkrijk van God te spreken. 4Terwijl 
Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit 
Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft 
beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. 5Johannes 
doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt 
met de heilige Geest.’ 6Zij die daar bijeen waren, vroegen 
Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het 
koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij antwoordde: ‘Het 
is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht 
heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze 
gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8Maar wanneer de 
heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen 
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en 
Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 9Toen Hij dit 
gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en 
opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer 
zagen. 10Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds 
naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in 
witte gewaden bij hen. 11Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan 
jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie 
midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze 
terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien 
gaan.’ 

 

  Lied 666: 1, 2 
 
Gedicht 
Hemelvaart van Sytze de Vries 
 
Orgelspel 
Improvisatie over een gregoriaanse melodie 
 
Gebed 

 

   Lied 667: 1, 2, 3, 6 (staande) 
 
Orgelspel  
Postludium over De dag van onze vorst brak aan 
(Liedboek voor de kerken gezang 229) 

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 26 mei 2022, hemelvaart 

Het werk van Jezus op aarde is voltooid. Hij keert 

terug naar God die hem gezonden heeft. Het is aan 

ons in zijn geest en in zijn spoor verder te gaan en in 

de wereld Gods liefde en Gods daden te verkondigen. 

Wij weten: Hij is met ons, alle dagen, tot aan de 

voleinding der wereld. 

Organist:  Gijsbert Kok 

Ouderling:  Louise Moerbeek 

Diaken:  Christiaan Scheen 

Lector:   Marjo de Kort 

Deze dienst wordt uitgezonden op internet. Wilt u niet in 

beeld komen? Ga dan niet vooraan zitten. 


