Oecumenisch Morgengebed Hemelvaart

Zingen

Al heeft Hij ons verlaten

GvL 403 / LdK Gezang 234

Donderdag 25 mei 2017, 9.30 uur, Johannes de Doperkerk Breukelen

8.15 uur
8.30 uur
9.00 uur
9.30 uur

inloop
ontbijt
Emmaüswandeling:
‘Blijft u naar de hemel staren?’
morgengebed

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.
Welkom en groet

voorgangers: zr. Monica Raassen - Beijer en ds. Harold Schorren
gedicht: Sophie Koster
piano: Nel van Bekkum
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Om Gods nabijheid en ontferming

Zingen

GvL 647 / LB 295

Heel de aarde jubelt en juicht
GvL Psalm 67 I / LB Psalm 67 a

Wees hier aanwezig Woord ons gegeven,
dat ik U horen mag met hart en ziel.
allen (2x):

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome,
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)
Dat wij niet leven gevangen in leegte,
dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw Geest en wij worden herschapen.
allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)
2. Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.
Refrein

Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw Woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)

3. Hij is de God die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. Refrein

Stilte
Lezing

Handelingen 1:1-11

4. Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.
Refrein
Gesprek
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Gedicht

Zij hebben hem met weemoed nagestaard
E. IJskes-Kooger

Zingen

Gij die verrezen zijt
GvL 607

Zij hebben hem met weemoed nagestaard
en in hun ogen was een groot verlangen.
Was nu het leven nog de moeite waard?
Hun blikken bleven aan elkander hangen,
en ieder wist, wat niemand had gezegd,
dat nu hun weg door God werd omgelegd.
Ze waren slechts discipelen geweest
die zich door Jezus lieten onderwijzen.
Maar nu begon in hun verslagen geest
een onweerstaanbare zekerheid te rijzen:
dat God hun bevend hart had aangeraakt
en hen tot Zijn apostelen gemaakt.
Luid in hun oren klonk nog Jezus’ stem:
“Predik Mijn Woord aan alle creaturen,
wacht op de Trooster te Jeruzalem,
Hij zal u leiden en uw leven sturen”.
En al was veel nog moeilijk te verstaan,
gewillig zijn ze in Gods weg gegaan.

2. Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven;
Gij zijt ons Paaslam, Gij hebt ons uw lichaam gegeven.
Christus, uw Bloed
heeft ons bewaard en gevoed;
Herder en leidsman ten leven.

Zij hebben zich om Christus’ kruis geschaard,
al beukten tegen het levensschip de golven.
Zij hebben Jezus’ woord trouw bewaard,
al voelden zij zich schapen tussen wolven,
en ’t Woord dat in hun harten was gelegd
blijmoedig in de wereld voortgezegd.

3. Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde,
Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader.
Gij spreekt ons vrij,
teken van leven zijt Gij.
Voer ons omhoog naar uw Vader.
Gebeden
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Onze Vader

(oecumenisch, herziene versie)

Slotlied

Kom, Schepper, Geest
GvL 360 / LB 483

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid, amen.
Collecte
– allen gaan staan –
Zegenbede

Eeuwige, zegen ons,
en doe uw aanschijn over ons lichten!
Eeuwige, laat uw aangezicht over ons opgaan
en geef ons vrede.
Amen
Loven wij de Heer!
Wij danken God!

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
4. Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.
5. Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.
6. Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in den hogen troon
o Geest van beiden uitgegaan
wij bidden U gelovig aan.
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