
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Donderdag 21 mei 202 

Hemelvaartsdag 
Gezamenlijke dienst met Muiden, Muiderberg en Weesp 

 
Voorgangers: ds. Berit Bootsma en ds. Willemijn Jonkers 

Organist/pianist: Christine Kamp 
 

Techniek: Gerjan Veenhoven, Frits de Hoop en Simon  
Biesheuvel 
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Welkom bij de livestream vanuit de Grote of Laurenskerk in 
Weesp. Vandaag is het Hemelvaart. Zoals we gewend zijn 
vieren we deze dienst samen met de Protestantse 
Gemeenten uit Muiden en Muiderberg. Dat doen we dit jaar 
op de digitale manier. De voorgangers in deze dienst zijn ds. 
Berit Bootsma en ds. Willemijn Jonkers 
 
U kunt via de website van uw eigen gemeente bijdrage aan 
de collectedoelen van deze dienst! 
 
Voor Weesp: 
Het blijft mogelijk om een financiële bijdrage te leveren aan 
de doelen die voor deze zondag op het rooster staan. Dat 
kan via https://webwinkel.pgwd.nl/ 
 
Collectedoelen 21 mei: 

1. Diaconie: Netwerk Dak 
2. Livestream apparatuur  

 
Toelichting bij 1e collecte 
‘Netwerk Dak’, een speciaal noodfonds voor dak- en 
thuislozen voor acute hulp bij basisvoorzieningen in de 
coronacrisis. Ook gezinnen rond of onder de armoedegrens 
en kwetsbare mensen in de knel kunnen hier een beroep op 
doen. Netwerk Dak vraag diaconieën bij te dragen aan dit 
noodfonds. Uw steun is van zeer welkom! 
 
 
 
 
 
 
 

https://webwinkel.pgwd.nl/
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Muziek 
 
Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: lied 659: 1, 2, 4 en 6 

 
 
2. Zing met een juichende stem, 

adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 

 
4. Wandelend in de woestijn 

hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 

 
6. daaruit ontspringt ons bestaan, 

zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 
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Bemoediging en groet: lied 298 
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Gedicht: Ik had altijd bij U willen blijven van Maria de Groot 
 
Lezing uit het Evangelie: Lucas 24: 49-53 
 
49. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan 
jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de 
hemel zijn bekleed.’ 50. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij 
Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 51. 
Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel. 52. Ze brachten hem hulde en 
keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53. waar ze 
voortdurend in de tempel waren en God loofden. 
 
Zingen: lied 667: 1, 2, 5 en 6 
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2. Hij leeft in het hart van zijn vrienden 

als liefde die ons verbindt, 
waarmee Hij de mensen diende 
en al onze liefde begint. 

 
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. 

 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 1: 4-11 
 
4. 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. 5. Johannes doopte met water, maar binnenkort 
worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6. Zij die 
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bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan 
binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël 
herstellen?’ 7. 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. 8. 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.’ 9. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun 
ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze 
hem niet meer zagen. 10. Terwijl hij zo van hen wegging en 
zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 
twee mannen in witte gewaden bij hen. 11. 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.’ 
 
Muziek 
 
Overweging 
 
Zingen: lied 663 
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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. 
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Dankgebed, Voorbeden 
 

Stil gebed 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
Leidt 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 
 
Zingen: lied 686 
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2. Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

 
3. De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 
Zegen 
 
Muziek 


