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Locatie: Gereformeerde Kerk “Bethel”
Datum: 25 mei 2017
Aanvang: 15:45 uur

Met medewerking van: 
Gesproken woord: ds. J. Hoekman

Orgel: Jaap Kramer
Gereformeerd kerkkoor o.l.v. Thom Hesseling, zang

Leden gezamenlijke evangelisatiecommissie

D O N D E R D A G  2 5  M E I  2 0 1 7

Hemelvaartsdag

THEMA: 

Zingen voor de Koning 
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Zingen psalm 146 : 1 en 8 (wijze Johan de Heer)

1 Prijs den HEER’ met blijde galmen;
 Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
 ‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
 Vrolijk wijden aan Zijn lof:
 ‘k Zal, zo lang ik ‘t licht geniet,
 Hem verhogen in mijn lied.

8 ’t Is de HEER’ van alle heren,
 Sions God, geducht in macht,
 die voor eeuwig zal regeren
 van geslachte tot geslacht.
 Sion, zing uw God ter eer!
 Prijs Zijn grootheid; loof den HEER’.

Wij luisteren naar zang van het gereformeerd kerkkoor (blok 1)

Als het leven soms pijn doet

 Als het leven soms pijn doet 
 en de storm gaat te keer,
 in een tijd van moeite en verdriet.
 Alsof de zon niet meer opkomt
 en het altijd donker blijft
 en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.

 Juist op die momenten 
 als het echt niet meer gaat.
 Laat me merken, laat me voelen
 dat U werkelijk bestaat.
 Dat Uw armen om mij heen zijn 
 en Uw liefde mij omgeeft,
 dat ik zal zien als ik terugkijk
 dat U mij gedragen heeft.

 Als ik kom met al mijn vragen, 
 met mijn twijfels en mijn pijn,
 met mijn angst en onveiligheid.
 Dan lijkt de hemel soms van koper,
 geen gebed komt er doorheen
 en ik verstik in onzekerheid.
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 Juist op die momenten 
 als het echt niet meer gaat.
 Laat me merken, laat me voelen
 dat U werkelijk bestaat.
 Dat Uw armen om mij heen zijn 
 en Uw liefde mij omgeeft,
 dat ik zal zien als ik terugkijk
 dat U mij gedragen heeft.

 Heer wilt U mij helpen
 als ik moe ben of verward.
 Dat het geloof in mijn verstand,
 ook zal leven in mijn hart.

 En dat Uw armen om mij heen zijn,
 en Uw liefde mij omgeeft.
 Dat ik zal zien als ik terugkijk,
 dat U mij gedragen heeft.

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum

Groet

Zingen: Psalm 68 : 9

9 Gods wagens, boven ‘t luchtig zwerk, 
 Zijn tien- en tienmaal duizend sterk; 
 Verdubbeld in getalen;
 Bij hen is Zijne Majesteit, 
 Een Sinaï in heiligheid, 
 Omringd van bliksemstralen; 
 Gij voert ten hemel op, vol eer; 
 De kerker werd Uw buit, o HEER’. 
 Gij zaagt Uw strijd bekronen 
 Met gaven, tot der mensen troost,
 Opdat zelfs ‘t wederhorig kroost 
 Altijd bij U zou wonen. 

Geloofsbelijdenis
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Zingen: Majesteit

 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

Wij luisteren naar het kerkkoor, zij zingen twee liederen voor ons: 

In de stilte

 Temidden van de mensen, we hebben het maar druk.
 We rennen en we draven, zoeken krampachtig naar geluk.
 Zoekt en gij zult vinden, dat weet ik al te goed, 
 maar ik ben vergeten waar ik het eigenlijk zoeken moet.

 Maar in de stilte hoor ik altijd nog Uw stem,
 Uw stem zo vol van liefde, die ik dan pas weer herken.
 Die stem die maakt me rustig en in zo’n moment, 
 prijs ik Uw naam omdat U altijd bij me bent.

 En toch zijn er momenten, dan draaf ook ik maar door. 
 Ik maak mezelf belangrijk, totdat ik U niet meer hoor.
 Dan denk ik te weten, wat fout is en wat goed,
 maar ik voel de onrust als ik U missen moet.
 
 Maar in de stilte hoor ik altijd nog Uw stem,
 Uw stem zo vol van liefde, die ik dan pas weer herken.
 Die stem die maakt me rustig en in zo’n moment, 
 prijs ik Uw naam omdat U altijd bij me bent.

 Maar in de stilte hoor ik altijd nog Uw stem,
 Uw stem zo vol van liefde, die ik dan pas weer herken.
 Die stem die maakt me rustig en in zo’n moment, 
 prijs ik Uw naam omdat U altijd bij me bent.
 Prijs ik Uw naam, prijs ik Uw naam, prijs ik Uw naam,
 omdat U altijd bij me bent.
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Voor Uw liefde Heer Jezus, dank U wel

 Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. (2X)
 Wij aanbidden U Heer,
 U komt toe alle lof en eer.

 O, Heer, wij prijzen uw naam!
 Voor Uw woord van genade, dank U wel. (2x)
 Heer, U maakte ons vrij,
 in Uw kracht overwinnen wij.

 O, Heer, wij prijzen Uw naam!
 Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. (2x)
 Vul ons hart voor altijd,
 met Uw liefde en heerlijkheid.

 O, Heer, wij prijzen Uw naam!
 U bent heilig, heilig, heilig Heer. (2x)
 Machtig God, zie ons staan,
 neem ons lied als een lofzang aan.

 O, Heer, wij prijzen Uw naam!
 Maranatha, Heer Jezus, kom terug. (2x)
 Wij verwachten U, Heer.
 Hoor wij bidden kom haastig weer!
 O, Heer, wij prijzen Uw naam!

Gebed Verlichting Heilige Geest

Handelingen 1 : 4 - 14

De hemelvaart
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 
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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. 12 
Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, 
die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. 13 En toen zij in Jeruza-
lem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en 
Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, 
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. 14 
Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen 
en Maria, de moeder van Jezus, en met  Zijn broers.

Zingen:  Kroont Hem met gouden Kroon 

1 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.

Meditatie

Zingen: Psalm 47 : 1 en 3

1 Juicht, o volken, juicht, 
 handklapt, en betuigt
 onzen God uw vreugd. 
 Weest te saâm verheugd; 
 zingt des Hoogsten eer; 
 buigt u voor Hem neer.
 Alles ducht Zijn kracht; 
 alles vreest Zijn macht; 
 Zijne majasteit, 
 maakt haar heerlijkheid, 
 over ‘t rond der aard’, 
 wijd en zijd vermaard.

3 God vaart, voor het oog, 
 met gejuich omhoog; 
 ‘t Schel bazuingeluid 
 galmt Gods glorie uit.
 Heft den lofzang aan, 
 zingt Zijn wonderdaân, 
 zingt de schoonste stof, 
 zingt des Konings lof,
 met een zuiv’ren galm,
 met een blijden psalm.
 Hij, de Vorst der aard’,
 is die hulde waard.

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!
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Wij luisteren naar het kerkkoor, zij zingen twee liederen

John 3:16

 God so loved the world,
 He gave His only Son.
 That who so-ever shall believe in Him,
 that who so-ever shall believe in Him,
 that who so-ever shall believe in Him, 
 shall be saved, shall be saved. 

 God so loved the world,
 He gave His only Son.
 That who so-ever shall believe in Him,
 that who so-ever shall believe in Him,
 that who so-ever shall believe in Him, 
 shall live forever, they shall live forever,
 they shall live forever.
 Amen, amen, amen, amen, amen!

DONA NOBIS PACEM

 Dona nobis pacem
 Dona nobis pacem
 Dona nobis, dona nobis, 
 Dona nobis pacem.

 Alleluia, grant us peace
 Alleluia, grant us peace
 Alleluia, alleluia, 
 alleluia, grant us peace.

 Dona nobis pacem
 Dona nobis pacem
 Dona nobis, dona nobis, 
 Dona nobis pacem.

Dankgebed

2x

2x
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Collecte
Er zijn twee collectes: 1. Evangelisatiewerk  2. Voor het bouwfonds

Tijdens de collectes zingen wij Psalm 21 : 5 en 13

5. Hoe groot en schitt’rend is zijn eer,
 Door ’t heil aan hem bewezen!
 Hoe is zijn roem gerezen,
 O. alvermogend’ Opperheer!
 Wat glans, wat majesteit
 Hebt Gij dien Vorst bereid!

13 Verhoog, o Heer, uw naam en kracht,
 Zo zal ons vrolijk zingen
 Door lucht en wolken dringen;
 Zo wordt uw heerschappij en macht
 Door ons nog eeuwenlang
 Geloofd met psalmgezang.

Wij luisteren naar het kerkkoor:

In U alleen

 In U alleen komt mijn ziel tot rust,
 In U alleen mijn God.
 In U alleen komt mijn ziel tot rust.
 In U alleen mijn God. (Helemaal herhalen)

 Op U Heer, richt zich mijn hoop.
 U alleen bent mijn toevlucht,
 mijn redding en mijn rots.
 Ik zal niet meer wank’len.

 In U alleen komt mijn ziel tot rust.
 In U alleen mijn God.
 In U alleen komt mijn ziel tot rust.
 In U alleen mijn God.

 Op U Heer, richt zich mijn hoop.
 U alleen bent mijn toevlucht,
 mijn redding en mijn rots.
 Ik zal niet meer wank’len.
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 In U alleen komt mijn ziel tot rust.
 In U alleen mijn God.
 In U alleen komt mijn ziel tot rust.
 In U alleen mijn God.
 In U alleen mijn God.

Dankwoord 

Zingen - Zing van Zijn trouw:
 
1 Zing van zijn trouw zo wonderbaar
 Zijn majesteit en macht 
 Van zijn beloften eeuwig waar 
 die zijn genade ons bracht

2 ’t Genadewoord is vast en sterk
 als ’t scheppingswoord weleer
 De stem die schiep het ganse werk 
 spreekt vrede van de Heer

Zegen.

Wij zingen het Amen op de zegen met de woorden van het lied: 192 : 3 

 Amen, amen, amen 
 dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 amen, God, Uw naam ter eer!
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Wij wensen u verder een fijne Hemelvaartsdag 
en een goede Pinksteren.

De gezamenlijke evangelisatiecommissie is op zoek naar mensen die mee willen 
helpen bij het zomerwerk. Alle hand –en spandiensten zijn welkom. Van stoelen 
klaarzetten tot het helpen bij koffieschenken.

Wilt u meedoen belt u dan met Joost:  0527 682831. 

Het Zingen in de Zomer begint dit jaar DV op woensdag 12 juli 2017 
en loopt door tot en met woensdag 30 augustus 2017

DATUM KOOR/MEDEWERKING

12-07-2017 Chr. Mannenkoor ‘Eiland Urk’
19-07-2017 Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’
26-07-2017 Geref. kerkkoor en mannenkoor ‘Edoza’ (Sneek)
02-08-2017 Mannenkoor ‘Urker Zangers’
09-08-2017 Jong gemengd koor ‘Immanuël’
16-08-2017 Chr. Urker Visserskoor ‘Crescendo’
23-08-2017 Chr. Gemengd koor ‘Excelsior’
30-08-2017 Chr. Mannenkoren ‘Soli Deo Gloria’ en ‘Ichthus’ (Sliedrecht)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria: 684555 of Emily: 263831

van 12 juli t/m 30 augustus iedere middag in het Kerkje aan de Zee 
een afwisselend programma van 14:00 uur tot 15:00 uur.


