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Welkom en begroeting

Openingslied
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond’ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.
Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

Gebed om ontferming

Lezing: Handeling 1; 1-11 (NBV vertaling)
In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht
van Jezus beschreven, 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.

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.
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.
Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt
met de heilige Geest.’
Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan
binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’
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.
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.’
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven
en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl
hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden,
stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.
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.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God

Psalm 150
Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Korte meditatie bij de lezing
Gebed – Stil gebed – Onze Vader

Wegzending en zegen

Slotlied:
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,
te veel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Als is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen
zoals Hij van ons ging.
Wij leven en vertrouwen,
tot wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

