
 
O R D E   V A N   D E   D I E N S T 

op donderdag 13 mei 2021 
in de Dorpskerk te Santpoort 
“Hemelvaart van de Heer” 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Organist: Elina Keijzer 
Lector: Els Kamerbeek 

 
Welkom door de ouderling van dienst. 
 
D E    V O O R B E R E I D I N G 
 
V: We zijn stil voor het aangezicht van de Eeuwige 
 
Stilte 
 
Drempelgebed 
 
Bemoediging en groet 
V:  Onze hulp is in de Naam van de Levende 
G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:  die trouw is tot in eeuwigheid 
G:  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
V  Wees gegroet in Zijn naam:  
     Die was, Die is en Die komt 
G:  AMEN 
 
V:  Mag het licht van Zijn vrede hier aanwezig zijn 
 
Zingen:  psalm 47: 1  en 3 
1. Volken wees verheugd, / jubel, toon uw vreugd, 
prijs met handgeklap / ’s Heren koningschap. 
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer, 
zijn geduchte kracht / geeft ze in onze macht. 
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob ’t land, 
die daar woont met trots, / als beminde Gods. 
 
3. Maak het dan bekend: / Godes regiment 
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam. 
Edelen 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, / de verheven Heer. 
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Kyrie gebed. afgesloten door Lied 301k Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 
Zingen:  Lied  648 
1. Zing halleluja, hemel en aarde, zing,  zing voor de Ene, de Eeuwige 
aan wie het licht, de liefde ontspringt, –  verheven is Hij, de Levende. 
 
2. Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,  dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest –  wij plukken geloof en oogsten lof. 
 
3. Zing halleluja, nodig de volken: drink,  /  eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:  /  verheven is Hij, de Levende! 
 
H E T    W O O R D 
 
Licht voor de kinderen  
 
Gebed om de Geest  
 
Inleiding op de schriftlezingen  
 
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14 
 
1In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus 
beschreven, 2vanaf het begin tot 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. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk 
bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en 
sprak hij met hen over het koninkrijk van God. 
4Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf 
daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, 
in vervulling zal gaan. 5Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie 
gedoopt met de heilige Geest.’ 6Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, 
gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij 
antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak 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 en van mij getuigen 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? Jezus, die uit 
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jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie 
hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 
12Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt 
vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13Toen ze in de stad waren aangekomen, 
gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, 
Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon 
van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. 14Vurig en 
eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de 
moeder van Jezus, en met zijn broers. 
 
Zingen: Lied 663 
 
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. 

Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel ‘O Herre Gott, dein göttlich Wort’ BWV 1110 van J.S. Bach 
 
Zingen: 667 : 1, 2, 5 en 6 
 
1. Hij leeft, 
naar de hemel gevaren, 
vertaald in het volle licht. 
God zal Hem voor altijd bewaren. 
Wij leven op Hem gericht. 
 
2. Hij leeft 
in het hart van zijn vrienden 
als liefde die ons verbindt, 
waarmee Hij de mensen diende 
en al onze liefde begint. 
 

5.  Hij leeft 
in het huis van zijn Vader. 
Daar houdt Hij ons bidden bijeen 
tot God heel de wereld vergadert, 
zijn tent over allen heen. 
 
6.  Gij leeft 
voor ons oog nog verborgen 
tot aan de jongste dag, 
Gij leeft tot de dag van morgen 
ons toont wat liefde vermag. 
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D E   G E B E D E N 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: Slotlied 978: 1, 3 en 4 
 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren  /  en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren  /  om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed,  /  omdat de hemel mij begroet. 
 
W E G Z E N D I N G   E N   Z E G E N 
Uitgesproken door de voorganger incl het Amen 
 
Orgelspel Fantasie in c-moll BWV 537 van J.S. Bach 
 

M E D E D E L I N G E N  

Collecte is bestemd voor de Kerk en de Diaconie, u kunt op de bekende manier 
bijdragen via het internet of een overschrijving. 
 
Kerkdiensten in de komende weken 
Op zondag 16 mei 10:00 uur gaat ds. Jessa van der Vaart voor vanuit het Kruispunt. 
Deze dienst is niet toegankelijk voor kerkleden en alleen via ons YouTube kanaal 
mee te beleven, zie www.pg-spvb.nl 

Vanaf 23 mei, Pinksteren, hopen we weer wekelijks 
erediensten met kerkgangers te houden in zowel de Dorpskerk 
als het Kruispunt. Mits de ontwikkelingen het toelaten. 
U krijgt hierover bericht via de nieuwsbrief en via de website, 
en de liturgie van 16 mei. 
 


