Orde van dienst Hemelvaartsdag 2021, om 10.00 uur in de Bethelkerk te Assen
Voor de dienst: Gez.231:1 en 3 https://www.youtube.com/watch?v=NdCXiJ1nLqE
1. Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!
3. U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien
of om ontferming smeken.
Mededelingen van de kerkenraden
Zingen: Psalm 68: 7 https://www.youtube.com/watch?v=X2ZPeGZ3wdQ (eerste deel)
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
Stil Gebed
Votum en Groet
Zingen: Ps.68: 12 https://www.youtube.com/watch?v=X2ZPeGZ3wdQ (tweede deel)
Gij mogendheden, zingt een lied,
zingt Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van machtuw sterkte zij Hem toegebracht,
strekt tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.

Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezen: Psalm 68:1-4, 19-21, 33-36
1 Een psalm, een lied van David, voor de koorleider.
2 God staat op, Zijn vijanden worden overal verspreid; wie Hem haten, vluchten voor Zijn
aangezicht. 3 U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt; zoals was smelt voor vuur komen de
goddelozen om voor Gods aangezicht. 4 Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij springen op
van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk.
19 U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om
uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!
20 Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Sela
21 Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten
tegen de dood.
33 Koninkrijken van de aarde, zing voor God; zing psalmen voor de Heere, Sela
34 Die rijdt door de aloude hemel der hemelen; zie, Hij laat Zijn stem klinken, een stem met
macht. 35 Geef macht aan God; Zijn majesteit is over Israël en Zijn macht tot in de wolken.
36 O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de God van Israël, Hij geeft het
volk kracht en sterkte. Geloofd zij God!
Zingen: Kinderlied (Elb. 425) https://www.youtube.com/watch?v=zJ6HxipkJtQ
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij, wees daarom blij
en zingt verheugd en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag, die de HEER ons geeft.
Lezen: Hand.1: 4-11
4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar
de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 5 want
Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na
deze dagen.
6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het
Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of
gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar u zult de kracht
van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in
Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok
Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht
hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen,
waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de
hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
Zingen: Elb. 142 https://www.youtube.com/watch?v=wJxcbZTQmUk
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!
Lezen: Ef.4: 1-10
1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen
bent, waardig is, 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te
verdragen, 3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de
vrede: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping,
5 één Heere, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen
en in u allen is.
7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. 8 Daarom
zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de
mensen.
9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten,
namelijk de aarde? 10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle
hemelen om alle dingen te vervullen.
Verkondiging n.a.v. Ef.4:8 ‘krijgsgevangen’
Zingen: Psalm 97: 1 https://www.youtube.com/watch?v=r7CVhBvs5fY (eerste deel)
1. Groot Koning is de Heer.
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht.
in de verborgenheid.
Gelezen Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 97:6 https://www.youtube.com/watch?v=r7CVhBvs5fY (tweede deel)
Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!
Gebeden

Collecte voor Christenen voor Israël
Zingen: Elb.140: 1 https://www.youtube.com/watch?v=RmviXLRJX44 (eerste deel)
Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op zijne 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.
Zegen
Zingen: Elb.140: 3 https://www.youtube.com/watch?v=RmviXLRJX44 (derde deel)
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!

