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Orde van Dienst – Geen lichaam dan dat van jou (Hemelvaart) 
 
21 mei 2020    -Livestream via Internet- 
 
Voorganger:  Bram Dijkstra-Geuze    Ouderling van dienst: Jan van Keulen 
Muziek:  Peter Maat 
 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/opgevaren-naar-de-hemel/POMS_EO_13050489 - Opgevaren naar de 
hemel 
 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/breng-ons-samen/POMS_EO_15947326 - Breng ons samen 
 
Hemelhoog 707 Met open armen 
 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis. ) 
Welkom in Gods huis. ) 
Welkom in Gods huis. ) 2x 
Welkom, welkom thuis. ) 

 
+++ 
 
Welkom 
 
Stilte, Votum en groet 
 
Gezang 44 
 
1 
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood.

3 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
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Opwekking 400 
 
Liefde was het, onuitputt’lijk, 
liefd’ en goedheid, eind’loos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde 
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd’ en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor uw naam, zo groot en heerlijk 
zinkt de vijand weg in ’t niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
als zij U, haar Koning, ziet. 

 
Gebed van verootmoediging 
 
Opwekking 368 
 
Door Uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
 
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon. 
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor Uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde 
voor u staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon. 
Door het bloed van het Lam. 
 
Door Uw genade, Vader, 
Mogen wij het binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
Maar door het bloed van het Lam. 

 
Kinderlied Evangelische liedbundel 478 https://youtu.be/Ho9310Q_obU 
 
Mededelingen 
 
Collecte:  

- Voedselbank 
 
Gezang 476 
 
1 
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuël!

5 
Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 

 
Gebed van toewijding en voorbereiding 
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Bijbellezing: Lucas 24 : 39 – 53 
 
39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen 
vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41 Omdat 
ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets 
te eten?’ 42 Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei 
tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de 
Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun 
verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de 
messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam 
alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie 
zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn 
Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
 
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl hij hen 
zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze brachten hem hulde en keerden in 
grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. 
 
Bijbellezing: Efeziërs 1 : 18 – 23 
 
18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de 
luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods 
macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de 
dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en 
heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in 
de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 
23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. 
 
Verkondiging ‘Geen lichaam dan dat van jou 
 
Opwekking 786 https://youtu.be/T6UyN4xYcxs 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Opwekking 585 https://youtu.be/X6-nDviUynU 
 
Zegen – gesproken Amen 
 
 


