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Zangers: 

 

 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Lied 205: 1. 2 en 3 

1 Daar kraait een haan, een goed bericht: weldra verschijnt het eerste licht. 

Hij wekt ons op, geeft goede moed, ’t is Christus die ten leven roept. 

 

2 Kom uit je warme bed, roept Hij, of ben je ziek, doodop of lui? 

Bewaar je nuchterheid, doe goed. Wees waakzaam, want Ik kom met spoed. 

 

3 Als dageraad de hemel tooit met flarden licht, zo rond gestrooid, 

laat dit bericht voor al wie werkt, een bron van hoop zijn, licht dat sterkt. 
 

Begroeting 

Liet 47: 1 en 3 

1 Folken allegear, folken, kom en hear! 

Hânklap no en bring God jim huldiging, 

loovje lûd en klear Him, de heechste Hear. 

Bûch yn earbied del, beevje foar ’t befel 

fan de Hear, waans macht elke fijân slacht. 

Fal de kening by, heech yn hearskippij! 
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3 Harkje,_it feest giet oan, God bestiicht syn troan. 

Wol de harpen slaan, Him jim hulde dwaan. 

Folken rûnom wei, sjong de lofsang mei. 

Huldigje dy God, Him dy’t lok en lot 

fan de wide wrâld yn syn hannen hâldt 

mei syn wiis regear – kening is de Hear! 
 

Gebed 

Lezing: Lucas 24: 49-53 

Lied 661 

1 Ten hemel opgevaren is, halleluja, 

Christus, die Heer en koning is, halleluja. 

 

2 Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja, 

heerst over hemel, zee en land, halleluja. 

 

3 Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja, 

wat in de psalm geschreven staat, halleluja. 

 

4 De Heer verleent zijn majesteit, halleluja, 

aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja. 

 

5 Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja, 

de Here Christus die regeert, halleluja. 

 

6 De heilige Drievuldigheid, halleluja, 

zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja 

 

Overweging 

Orgelspel 

Liet 607 

1 Jo binne fierder gien, 

in stekflam yn ’e nacht. 

It fjoer fan jo bestean  



hâldt yn ús hert de wacht. 

Jo wurd, jo goed berjocht 

is oer de wrâld ferwaaid. 

Wy libje yn Jo troch, 

wy binn’ mei Jo omklaaid. 

 

2 Jo binne fierder gien, 

in spoar troch see en sân. 

Jo giene ús te fier,  

Jo wienen ús oermânsk. 

Jo binne foar altyd  

ferburgen yn jo God. 

Gjin stilte sprekt Jo út 

ûntinkber is jo lot. 

 

3 Jo binne fierder gien, 

in antlit is ús bleaun 

in stik fan ús bestean, 

in spoar fan ljocht, in freon. 

Jo ljocht sit my yn ’t bloed, 

myn lichem is jo dei, 

Jo binn’ myn hoop foargoed 

salang’t ik libje mei. 

 

Gebeden en Onze Vader 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 

 

Slotlied 667: 1, 2, 3, 5 en 6 

1 Hij leeft, 



naar de hemel gevaren, 

vertaald in het volle licht. 

God zal Hem voor altijd bewaren. 

Wij leven op Hem gericht. 

 

2 Hij leeft 

in het hart van zijn vrienden 

als liefde die ons verbindt, 

waarmee Hij de mensen diende 

en al onze liefde begint. 

 

3 Hij leeft 

in de woorden gezongen. 

Zo gaat Hij van mond tot mond. 

Wij zingen met vurige tongen 

zijn liefde de wereld rond. 

 

5 Hij leeft 

in het huis van zijn Vader. 

Daar houdt Hij ons bidden bijeen 

tot God heel de wereld vergadert, 

zijn tent over allen heen. 

 

6 Gij leeft 

voor ons oog nog verborgen 

tot aan de jongste dag, 

Gij leeft tot de dag van morgen 

ons toont wat liefde vermag. 

 

Zending en zegen 

Orgelspel 


