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ORDE VAN DIENST
Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Jeroen van der Heide
Diaken: Joop Andeweg
Lector: Els Brooshooft
Organist: Wim Vermeulen
Hoorn: Maureen Meyer
Accordeon: Ernst Stolz
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2 Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.
3 Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.
4 De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.
5 Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.
6 De heilige Drievuldigheid, halleluja,
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.

===================================
Heideröslein (door Ernst en Maureen)

VOORBEREIDING

Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de HEER
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.

Welkom
Stilte
bij het begin van het orgelspel gaan we staan
Aanvangslied: Lied 661

O: Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien
G: ZIE ONS HIER AAN
O: wij die van U hebben gehoord
G: HOOR GIJ ONS AAN
O: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
G: WEES GIJ ONZE HULP
O: en dat Gij alles hebt gemaakt
G: MAAK ALLES NIEUW
O: en dat Gij ons bij name kent
G: LEER ONS U KENNEN
O: die Bron van leven wordt genoemd
G: DOE ONS WEER LEVEN
O: die hebt gezegd: Ik zal er zijn
G: WEES HIER AANWEZIG.
AMEN.
(daarna gaan we zitten)
Sanctus van Franz Schubert (door Ernst en Maureen)
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Stilte
2 Christus aan het licht gekomen
heeft de zijnen meegenomen.
Hij verschijnt met groot gezag,
draagt de doden naar de dag,
draagt ons Gode tegemoet.
Loof nu God, want Hij is goed.

We zingen: Lied 103E (5x)

Overdenking
Stilte
We zingen: Lied 756 : 1,2,3, 6 en 7

Evangelielezing: Matteüs 28 : 16 - 20
We zingen: Lied 639 : 1 en 2

2 Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?
3 Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?
6 Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!
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7 De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!
Kumbaya, my Lord (door Ernst en Maureen)
Gebeden
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2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

na elke gebedsintentie zingen we:
Gedicht ‘Terwijl Hij hen zegende’ (Inge Lievaart)

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze,
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
We zingen: Lied 216

Al heeft een wolk
zich tussen het geheim
van zijn verhoogde heerlijkheid
en onze blik geschoven
al kan geen oog
het priesterlijk gebaar
waarmee Hij van ons ging
nog langer zien
Hij blijft de zegenende
onveranderd
totdat Hij komt
wentelt de aarde
onder zijn geheven handen.
Zending en zegen (staande)
Gemeente zingt

Collecte (bij de uitgang)
de eerste collecte is voor de Centrale diaconie,
de tweede is voor de Wijkgemeente (Bosbeskapel).
Orgelspel

