Liturgie Hemelvaart 2017
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 229: 1 en 3
1 De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.

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.

• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 47: 3 OB
God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaân,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof,
Met een zuiv'ren galm,
Met een blijden psalm.
Hij, de Vorst der aard',
Is die hulde waard.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Handelingen 1: 1-13
Inleiding
1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen
én te onderwijzen,
2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de
apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven.
3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel
onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over
de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.
De hemelvaart
4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden
gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord

hebt;
5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt
worden, niet lang na deze dagen.
6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël
het Koninkrijk weer herstellen?
7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de
Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult
Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het
uiterste van de aarde.
9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk
onttrok Hem aan hun ogen.
10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie,
twee mannen stonden bij hen in witte kleding,
11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel?
Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen
als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijf berg genoemd wordt,
die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
13 En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven
daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas,
Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de
broer van Jakobus.
• Zingen: Gez. 235: 1 en 2
1 In bidden en in smeken,
maak onze harten één.
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.

2 Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

• Verkondiging: ‘Als je het even niet meer ziet…’
• Zingen: Gez. 481: 1, 2 en 3
1 O grote God die liefde zijt,
Laat ons het zout der aarde zijn,
o Vader van ons leven,
het licht der wereld, klaar en rein.
vervul ons hart, dat wij altijd
Laat ons uw woord bewaren,
ons aan uw liefde geven.
uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3 Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 68: 9 DNP
9. Zing, koninkrijken, zing voor Hem,
voor God de HEER, met hart en stem;
erken Hem, alle volken.
Hij trekt zijn koninklijke spoor
de hoge hemelsferen door,
ver boven lucht en wolken.
De HEER verheft zijn stem met kracht.
Zijn majesteit en grote macht
gaan het verstand te boven.
Vanuit zijn heiligdom staat Hij
zijn Israël vol liefde bij.
Laat iedereen God loven!
•

Geloofsbelijdenis Heidelberger Catechismus Zondag 18, V&A 46, 47 en 49

Vraag 46
Wat verstaat gij daarmede: Opgevaren ten hemel?
Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat
Hij ons ten goede daar is, totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de
doden.
Vraag 47
Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij beloofd heeft?
Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is Hij niet
meer op aarde; maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij
nimmermeer van ons.

Vraag 49
Wat nut ons de hemelvaart van Christus?
Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht zijns Vaders onze Voorspreker is.
Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het
Hoofd, ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons zijn Geest tot
een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is,
zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is.
• Zingen: Gez. 229: 2 en 5
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.
•

Zegen

5 O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind’ren,
en open voor uw kind’ren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.

