
1 

 

 

 

Liturgie Hemelvaartsdag 13 mei 2021 om 10.00 uur 

Gezamenlijke dienst De Open Kring en Stinskerk 

 

 

Thema: “Til ons op…!” 

 

 

Voorgangers: Ds. G.C. van Rheenen 

    Mevr. G. Cleveringa 

 

 

 
 

 

 

Liedboek 275 / Lied 456 uit ‘Gezangen voor liturgie’ / TussenTijds 2 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 
 

Welkom en mededelingen 

 

Stil moment 

 

Votum en groet 

 

Liedboek 663 / Gezang 234 

 

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. 

 
Drempelgebed 

 

Bijbellezing Genesis 5: 21 – 24   

 
21 Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach.  22 Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch 

nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters.  23 In totaal leefde hij 

365 jaar.  24 Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God 

hem wegnam. 
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Bijbellezing Handelingen 1: 1 – 14  

 
1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven,  2 vanaf 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.  3 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.  4 Toen 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.  5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige 

Geest.'  6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: 'Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het 

koningschap over Israël herstellen?'  7 Hij 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.  
8 Maar 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.'  9 Toen hij dit gezegd had, werd 

hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.  10 Terwijl 

hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte 

gewaden bij hen.  11 Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie 

midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben 

zien gaan.'  12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij 

de stad, op een sabbatsreis afstand.  13 Toen 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.  
14 Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder 

van Jezus, en met zijn broers. 

 

Liedboek 661 / Gezang 228 

 

1. Ten hemel opgevaren is, 

halleluja, 

Christus, die Heer en koning is, 

halleluja. 

 

3. Zie nu hoe in vervulling gaat, 

halleluja, 

wat in de psalm geschreven staat, 

halleluja. 

 

5. Nu stijgt ons loflied op en eert, 

halleluja, 

de Here Christus die regeert, 

halleluja. 

2. Nu zit Hij aan Gods rechterhand, 

halleluja, 

heerst over hemel, zee en land, 

halleluja. 

 

4. De Heer verleent zijn majesteit, 

halleluja, 

aan Davids Zoon in eeuwigheid, 

halleluja. 

 

6. De heilige Drievuldigheid, 

halleluja, 

zij lof en prijs in eeuwigheid, 

halleluja. 

 

Overweging 
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Zangvideo “Ik ben uw kind”  (https://www.youtube.com/watch?v=toSjGbmqEcs) 

 

Dankgebed 

 

Voorbede 

 

Onze Vader (Liedboek 369d) 

 
Mededelingen over de collecte 

 

Zegen 

 

Liedboek 158b 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=toSjGbmqEcs

