Hemelvaartsdag
Morgendienst 10.00 uur
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Vanmorgen gaat voor de heer H. ten Voorde uit Hellevoetsluis.
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Musicus: Ineke van Erkelens
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Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: PS 47:1,2,3
PS 47:1
Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap 's HEREN koningschap.
Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht geeft z'in onze macht.
Met zijn eigen hand meet Hij Jakob 't land,
die daar woont met trots, als beminde Gods.
PS 47:2
God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, 's Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort naar des HEREN woord,
is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt troont in heiligheid.
PS 47:3
Maakt het dan bekend: Godes regiment
houdt de volken saam, geeft hun rang en naam.
Eedlen 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, den verheven Heer.
Votum en groet
Zingen: LDK 234:1,2
LDK 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.
LDK 234:2
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.
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Inleiding op de dienst
Morgengebed
Zingen: GEZ 250:1,2,3,4,5
GEZ 250:1
Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht van onze geest, verward en trots.
GEZ 250:2
Waar Gij niet zijt, is het bestaan, is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
GEZ 250:3
Er is geen licht dan waar Gij zijt, uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt in een gemis dat naar U schreit.
GEZ 250:4
Hoor, Heilge Geest, wij roepen U! Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu.
GEZ 250:5
O Heilge Geest, wij zijn verblijd: Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt.
Schriftlezing: Hebreeën 6:13-20 (NBV)
Schirftlezing: Psalm 110 (NBV)
Zingen: PS 110:1,2,3,4,5
PS 110:1
De HERE God heeft tot mijn heer gesproken: 'Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht.
Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken als voetbank aan uw voeten nederligt.'
PS 110:2
Hij reikt u zelf de scepter van de zege. Van Sion uit bedwingt uw heerschappij
des vijands trots. Uw volk trekt allerwege vrijwillig op, staat in de slag u bij.
PS 110:3
Zie, uit de moederschoot van 't morgengrauwen
brengt u de bloem van heel het volk zijn groet
in heilge feestdos, ja 't zal om u dauwen
van levenslust en jeugdig' overmoed.
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PS 110:4
De HEER heeft onherroepelijk gezworen, dat gij als Melchizedek zijt gewijd.
Voorgoed zal u het priesterschap behoren. De Heer is met u, Hij beslecht het pleit.
PS 110:5
Over de volken zal Hij oordeel spreken. Hij richt een slachting aan op 't wijde veld en op zijn tocht lest hij uit koele beken zijn dorst, en heft het hoofd op als een held.
Verkondiging
Zingen: ELB 142
ELB 142
Majesteit, groot is zijn majesteit. Lof zij Jezus, en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God die de zijnen leidt. Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot de Naam van Jezus.
Volk van God, kom en breng lof aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit Dwars door de dood
werd Hij verhoogd, Jezus regeert.
Dankgebed en voorbeden
Slotzang: ELB 140:1,2,3
ELB 140:1
Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loﬂied al verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên, die 't heil voor u verwierf.
ELB 140:2
Kroon Hem, der liefde Heer! Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon, all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer voor zulke wond're pracht.
ELB 140:3
Kroon Hem, de Vredevorst, wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee, 't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!
Zegen
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