
 

 

 

Orde van dienst Emmaüskerk Middelharnis 10-05-2018 – Hemelvaart 

Dienst van de voorbereiding 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

Muzikaal meditatief moment 

Intochtslied: Psalm 47: 1, 2, 3 

Bemoediging en groet 

Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Gemeente: en niet loslaat wat zijn hand begon. 

Genade is er voor ons en vrede, van God onze Vader, van Jezus Christus de 

Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. AMEN 

Klein Gloria 

Gebed 

Lied 661: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Dienst van het Woord 

Gebed bij het openen van de Bijbel 

Schriftlezing uit het Oude Testament: Ezechiël 1: 1-4, 26-28 (eerste helft) 

Lied 405: 1, 3 

Schriftlezing uit Handelingen 1: 1-11 

Lied 666: 1, 2 

Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 24: 49-53 

Lied 380: 1, 2, 3, 4 

Verkondiging 

Lied: 667: 1, 2, 3, 6 

Kinderen komen terug 

Dienst van gaven en gebed 

Inzameling van de gaven 



Gebeden 

Lied 968: 1, 2, 5 

Zegen 

Gezongen amen  



Ezechiël 1: 1-5 (eerste helft) 

11Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de 

ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen 

van God. 2-3(Op de vijfde dag van die maand, en wel in het vijfde jaar van koning 

Jojachins ballingschap, richtte de HEER zich tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, 

in het land van de Chaldeeën, bij het Kebarkanaal. Daar werd hij door de hand van de 

HEER gegrepen.) 

4Dit is wat ik zag: een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende 

wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit 

goud. 

26En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier, en daarboven, op die 

troon, zag ik een gedaante als van een mens. 27Vanaf wat zijn lendenen leken te zijn 

naar boven toe zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was, 

en naar beneden toe zag ik iets als vuur, omgeven door een stralende gloed. 28Zoals de 

boog die bij regen verschijnt in de wolken, zo zag die gloed eruit. 

Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de HEER, en toen ik dit alles zag, 

wierp ik me voorover op de grond. 

 

Handelingen 1: 1-11 

11In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus 

beschreven, 2vanaf 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. 3Na 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. 

4Toen 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. 5Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie 

gedoopt met de heilige Geest.’ 6Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, 

gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij 

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. 8Maar 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.’ 



9Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in 

een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog 

steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij 

hen. 11Ze 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.’ 

 

Lucas 24:49-53 

49Ik 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.’ 

50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende 

hen. 51Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 

52Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53waar ze 

voortdurend in de tempel waren en God loofden. 


