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Orgelspel

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludium in C BWV 547

Welkom
Lied

Psalm 72: 1, 4 en 6
1.Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
4.Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
6. Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

Votum & Groet
Kaarsmoment

de kaars wordt aangestoken

V:
A:

Gezegend zijt Gij, God
koning der wereld die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen
Zegen ook ons met uw licht

Gebed
Muziek

Cello: Vocalise - Rachmaninov

Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing

Psalm 47 in het Fries

Muziek

Cello: Valse - Tchaikovsky

Lezing

Lukas 24: 49-53

Lied

“Al heeft hij ons verlaten”, no. 663: 1 en 2
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.

Overdenking
Muziek

Cello: Le Cygne – Saint Saens

Gedicht ds. R. de Pee ‘Hemelvaart’ – voorgedragen door Dick Tolsma
Gebeden
Collecteaankondiging

Lied

“Om Christus’ wil zijn wij verblijd”, no. 665: 1, 2 en 5
1.Om Christus wil zijn wij verblijd.
Hij heeft in alle mens'lijkheid
een zoon die naar zijn vader aardt
God in het vlees geopenbaard.
2.Looft Hem, die van de Geest ontving
voor altijd zijn rechtvaardiging,
de Geest, die Hem herleven doet
in mensen, mens'lijk vlees en bloed.
5.Om Christus wil zijn wij verblijd,
die inging in Gods heerlijkheid
en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, de Zoon.

Wegzending en Zegen

Orgelspel

Piet Post (1919-1979) Uitleiding en Koraal over "Heilig, heilig"

