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Ochtendgebed op 26 mei 2022   

Hemelvaartsdag 

9.30 uur

Wijkgemeente Ambacht-Oost 

in de Bethelkerk 

 

 voorganger   : ds. Guus A.V. Fröberg 
 organist       : Guus Korpershoek 

 

 

     *** 

 

 
 

Orgelspel 

 

De kaarsen worden aangestoken 

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst. 

 

Welkom 

 

 
Wij zingen ‘De dag gaat open’  217 
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2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

 voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

 zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

 God onze Vader. 

 
3 Door U geschapen om uit U te leven; 

 hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

 land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

 oorsprong en toekomst. 

 

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
 ons doen en laten zuiveren en dragen, 

 dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

 in onze wereld. 

 

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 

 

Bemoediging: 

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

  die hemel en aarde gemaakt heeft 

  die trouw is tot in eeuwigheid 

  die niet laat varen het werk van zijn handen 

 

Groet: 

V. : Genade zij u 

  en vrede van God onze Vader. 

 

Drempelgebed: psalm 121  

 

Lezing : Handelingen 1 : 1-11 

 

Overdenking  
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Wij zingen : ‘Al heeft hij ons verlaten’  (melodie LB ‘73 234) 

 
 

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. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en morgengebed 

 

Inzameling van de gaven voor: 

1e   Diaconie 

2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen 
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Slotlied (staande) ‘Hoe heerlijk, hoe heilig’  
t. Sytze de Vries naar W.Chalmers Smith (1824-1908) / trad. 

Welsh song 

 
 

2. Nooit rustend, nooit jagend, in stil evenwicht,  

 niet willend, niets vragend, heerst Gij in het licht,  

 uw recht als een berg die zijn weerga niet kent,  

 de wolken zelfs zijn van uw liefde doordrenkt.  

 

3. O adem en hartslag van alles wat leeft,  
 die aan al wat ademt uw levenskracht geeft,  

 wij blinken, verzinken, als groen op het land,  

 maar dan is daar immer en altijd uw hand  

 

4. De zingende schare die rondom U staat  

 bedekt voor uw stralen vol schroom het gelaat.  
 Dat Gij ook ons zingen van weten vervult:  

 ’t is enkel uw luister die U ons verhult. 

 

Zending en zegen : gezongen  amen 

 


