Orde voor de dienst op

Hemelvaartsdag 2010
THEMA:
Opstaan en samen doorgaan !!!

Aanvang programma:
15:45 uur

Met medewerking van:

ds. G. Oberink, gesproken woord
Gerard Zoer, orgel
Gereformeerd kerkkoor o.l.v Jaap Kramer, zang
Lub Ras, ouderling van dienst
Leden gezamenlijke evangelisatiecommissie

Zingen Gezang 73 (NHB 1938)
1.

Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeboren’ uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!

3.

U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oge zal hem zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên,
of om ontferming smeken.

Zingen Lied 605 (bundel JdH) melodie Psalm 33
1.

De dag der kroning is gekomen!
O, all’ gij vorsten, kust de Zoon!
Hij heeft de helburcht ingenomen:
de Triomfeerder stijgt ten troon!
Aard’ en hemel galmen!
Sion, van Uw psalmen
davert het heelal!
God is opgevaren
met gejuich der scharen,
met bazuingeschal!

6.

Laat ons steeds hopen, bidden, waken,
en ons versterken in ons Hoofd!
Ook heden wil Hij vreugde maken
aan al wie deze Geest gelooft!
Gij werd opgenomen!
Gij zult wederkomen
onze Hemelvorst!
Gij stort uit den hoge
stromen op het droge,
laving aan wie dorst.

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 de aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, Kom!

Zingen Lied 722 (bundel JdH)
1.

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen 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’ eeuwighêen,
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.

Wij luisteren naar zang van het Gereformeerd Kerkkoor
•  Trouw
•  Kijk naar de kinderen

Marcel Koning/Luca Genta
Remco Hakkert

Afkondiging – welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 47:
1.

Juicht, o volken, juicht,
Handklapt, en betuigt
Onzen God uw vreugd.
Weest te zaâm verheugd;
Zingt des Hoogsten eer;
Buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht;
Alles vreest Zijn macht;
Zijne majesteit,
Maakt haar heerlijkheid,
Over ‘t rond der aard’,
Wijd en zijd vermaard.

3.

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.

3.

Die ons bij de hand
door dit moeilijk leven
leidt naar ‘t vaderland,
en, wie op Hem bouwt,
woord en trouwe houdt
tot in ‘t eeuwig leven.

Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: gezang 71 (NHB 1938)
1.

Zingt, zingt blij te moe
en met dank’bre tonen
Jezus glorie toe!
Uit het laagste stof
klink’ uws Redders lof,
waar ook mensen wonen.

Gebeden

Zingen: gezang 71 (NHB 1938)
7.

Ja, U kiest ons hart
eeuwig tot zijn Koning!
Onder vreugd en smart
geld’ uw liefd’ ons ‘t meest,
strekk’ ons hart uw Geest
eeuwig tot een woning!

Wij luisteren naar zang van het Gereformeerd Kerkkoor
•  Zo zullen zij zien               
•  Vader, ben ik nog uw zoon  

Mark Allen/Dennis Allen
Oratorium Jezus op Aarde / Marco den Toom

Zingen: Ik wil luist’ren naar de stem van Jezus
Ik wil luist’ren naar de stem van Jezus,
‘k wil gehoorzaam doen wat Hij gebiedt.
Rustig ga ik heel de weg met Jezus,
want ik weet: “Hij verlaat mij niet.”
(2x)

Schriftlezing: Handelingen 1: 4 t/m 12a
En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven
wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen
na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij
in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of
gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar
gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen
zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat Hij
dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan
hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in
witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet
op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze
wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem
van de berg, genaamd de Olijfberg.

Zingen: Op een lichte wolkenwagen
1.

Op een lichte wolkenwagen
Wordt de Heer van d’ aard gedragen.
Vaart Hij op naar ‘s hemels troon,
Vaart hij op naar ‘s Hemels troon.
Alles moet voor Hem zich buigen;
Ied’re tong Zijn lof getuigen,
En Hem eren als Gods Zoon,
En Hem eren als Gods Zoon!

2.

Vorsten, machten, krachten, tronen;
Zij die ‘t hemelrijk bewonen,
Eren Jezus heerlijkheid
Eren Jezus’ heerlijkheid.
Alle macht is Hem gegeven;
En wat leeft en nog zal leven,
Is tot Zijne dienst bereid,
Is tot Zijne dienst bereid!

3.

Geeft, o zondaars, Hem uw harten;
Klaagt, o kranken, Hem uw smarten,
Zegt, o armen, Hem uw nood,
Zegt, o armen, Hem uw nood.
Ziet, Hij stierf om u het leven,
Rijkdom, vrede, vreugd te geven,
Eeuwig leven na de dood,
Eeuwig leven na de dood!

Gesproken woord: Opstaan en samen doorgaan

“Daarop keerden de Apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem.”

Zingen: Wij zullen opstaan en met Hem meegaan
Wij zullen opstaan
en met Hem meegaan
straks als Jezus terugkomt.
Wij zullen opstaan
en met Hem meegaan
als Jezus komt
(2x)

Gedicht “Heer, met opgeheven handen”
Wij luisteren naar zang van het Gereformeerd Kerkkoor
•  Deep deep love
•  Vader in de hemel

Eric Lagerström
Oratorium Jezus op Aarde/ Marco den Toom

Zingen: Lied 720 (bundel JdH)
1.

Gouden harpen ruisen bij der Eng’len zang;
paarlen poorten beiden ‘s Konings hemelgang.
Jezus, Gloriekoning, vol van majesteit,
ging Zijn troon bestijgen, Hem omhoog bereid.

		
		
		
		
		

Refrein
Dood en graf verwon Hij!
Juicht uit volle borst;
Jezus voer ten hemel,
glorie onze Vorst!

2.

Hij, Wiens dood verlossing schonk aan u en mij,
zit gekroond met glorie, aan Zijns Vaders zij.
Jezus heeft verwonnen dood en hel aan ‘t kruis.
Jezus, Gloriekoning, ging naar ‘t Vaderhuis.
		 Refrein
3.

Biddend voor Zijn kind’ren in dat zalig oord,
roepend hen tot glorie eeuwig, ongestoord;
lief’lijk plaatsbereidend voor Zijn toevend kind,
daar waar Jezus eeuwig leeft en hen bemint.
		 Refrein

Dankgebed
Collecte
Zingen: Lied 769 (bundel JdH)
1.

Vol verwachting blijf ik uitzien,
tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken,
weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen.
Als mijn oog Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen,
op die grote, blijde dag!

		
		
		
		
		

Refrein
Welk een uitzicht, bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
“Maranatha” blijv’ ons wachtwoord,
“amen, ja Heer Jezus, kom!”

2.

Al de teek’nen onzer dagen
zeggen mij: de komst genaakt
van de Bruigom, die Zijn liefste
tot Zich roept en haar volmaakt.
O, hoe blijde zal ik wezen,
op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb’re zaal’gen
onze Bruigom tegemoet!
		 Refrein
3.

O, soms voel ‘k een sterk verlangen,
heimwee in mijn hart ontstaan;
‘k vraag mij af dan, dierb’re Heiland
zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren;
Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha! Blijve ‘t wachtwoord
voor een elk, maar ook voor mij.
		 Refrein

Zegen
Bij het uitgaan van de kerk luisteren wij naar zang van het
Gereformeerd Kerkkoor
•  That’s why we praise Him   

Tommy Walker/Dennis Allen

Deze middagdienst kwam tot stand in samenwerking
met de gezamenlijke Evangelisatiecommissie.
Wij wensen u verder een fijne Hemelvaartsdag
en een goede Pinksteren.
De gezamenlijke evangelisatiecommissie is op zoek naar mensen
die mee willen helpen bij het zomerwerk.
Alle hand– en spandiensten zijn welkom.
Van stoelen klaarzetten tot het helpen bij koffieschenken.
Wilt u meedoen belt u dan met Ellis Keuter 684470.

Het Zingen in de Zomer begint dit jaar DV op woensdag 7 juli 2010
en loopt door tot en met woensdag 25 augustus 2010.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mareinus, 687300
of Klaas, 681455.

