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Openluchtdienst  Hemelvaartsdag  

donderdag 26 mei 2022 

bij de Zwiepse molen, 

Aanvang viering: 10.00 u. U bent welkom vanaf 
9.30 de muziekvereniging zal dan al enkele nummers spelen. 

 
 

 

 
 
Voorganger:  Ds. Marcel Zijlstra 
Ouderling:  Hans Dettmers 
Diaken:  Harm Wesselink 
Lector:  Nicolien Prinsen 
Muzikale medewerking:  Chr. Muziekvereniging Excelsior uit 

Barlo, gemeente Aalten.  
o.l.v. dirigent Henk-Jan Radstaak 

Geluid:  Henk Lammers, Aalten 
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Muziek 
 
Woord van welkom 
 
Aanvangslied: LB (psalm) 47: 1 en 2 

 

 
 
2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. 

Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan. 
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 

 
Bemoediging: 
Ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderling: Die niet loslaat wat zijn hand begon 
Allen:  Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen 
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Zingen: Gezang 235: 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken 1973) 

 
 
2. Wijd open staan de deuren, / nu is de toegang vrij. 

Voor wie verweesd hier treuren / is Jezus’ hulp nabij. 

Al dreigen nog gevaren, / al wacht ons kruis en strijd, 

de Geest zal ons bewaren, / de Geest, die troost en leidt. 

 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
1e lezing: Psalm 47 (NBV21) 
47 1Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm. 
2Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang: 
3geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige koning van heel 
de aarde. 4Volken dwong Hij voor ons op de knieën, naties legde 
Hij aan onze voeten. 5Hij koos voor ons een eigen land, de trots 
van Jakob, het volk dat Hij liefheeft. Sela  6Onder gejuich steeg 
God omhoog, de HEER steeg op bij hoorngeschal. 7Zing voor 
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God, zing een lied, zing voor onze koning, zing Hem een lied: 
8God is koning van heel de aarde. 
Zing een feestelijk lied. 9God heerst als koning over de volken, 
God zetelt op zijn heilige troon. 10De vorsten van de volken zijn 
bijeen in het gevolg van Abrahams God. Zijn schildwachten zijn 
ze op aarde. Hoog is Hij verheven. 
 
Zingen: LB 825: 1 en 2 

 

 
 
2. Maar Hij die in de aanvang schiep / de hemel en de aarde, 

die al wat is tot aanzijn riep, / de ongeëvenaarde, 
woont niet in tempels; er is niets / dat Hem ontbreekt, – hoe 
zou Hij iets / uit mensenhand aanvaarden? 
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2e Lezing: Lukas 24:49-53 
49Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot 
jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 50Hij nam hen mee de 
stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende 
hen. 51En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel. 52Ze aanbaden Hem en keerden in 
grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in 
de tempel, waar ze God loofden. 
 
Zingen: LB 825: 5 
5. Ja, Hij is elk van ons nabij, / hoe hemelhoog verheven; 

in Hem bestaan, bewegen wij, / in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: / de mensen zijn van zijn 
geslacht, / voorgoed met Hem verweven. 

 
Overdenking 
 
Zingen: LB 273: 1. 2 en 3 

 
 
2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 

dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 

 
3. Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 

een toren in de tijd, 
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dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 

 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Oecumenisch Onze Vader 
 Onze Vader die in de hemel zijt, 
 uw Naam worde geheiligd,  
 Uw koninkrijk kome,  
 Uw wil geschiede  
 op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood.  
 En vergeef ons onze schulden,  
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking, 
 maar verlos ons van de boze.  
 Want van U is het koninkrijk   
 en de kracht  
 en de heerlijkheid  
 in eeuwigheid. Amen.  
 

Collecte: 
1. project van de Zwiepse Molen. Deze organisatie steunt een 
    klein project in Sri Lanka. 45 families worden geholpen met 
    voedsel, onderdak en lesmateriaal. 
 

2. Dekking van de onkosten (beide van harte aanbevolen) 
 

Slotlied: LB 663: 1 en 2 
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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. 

 
Zegen 
met gezongen ‘Amen’ (LB 431b) 
 
 
 


