
Orde van dienst   Grote Kerk Harlingen 
Hemelvaartsdag 13 mei 2021 
Voorganger:   Cees Glashouwer 
Ouderling/ lector :  Annie van der Kooi-Zegel 
Organist:   Eeuwe Zijlstra 
Voorzangers:   Ids Albertsma 
   Harmen Bloemhof 
Koster:   Kees v.d. Nieuwenhuizen 
 
Welkom 
Psalm 97 vers 1 
Groot Koning is de HEER. / Volken, bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde, / nu Hij de macht 
aanvaardde. 
De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht 
in de verborgenheid. 
 
Beginwoorden 
Lezen Ps. 97: 1 – 9 (voorganger) 
 
Zingen Psalm 97 : 5 en 6 
5 Gij die God liefhebt, haat / hetgeen Hem tegenstaat. 
Hij heeft zijn hart ontsloten / voor al zijn gunstgenoten. 
Hij redt u uit de hand / van die u overmant; 
uw leven is bewaard / bij Hem die heerst op aard; 
de HEER strijdt aan uw kant. 
 
6 Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad 
reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren. 
Een vreugde van de HEER / stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, / weest in de HEER verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 

 
Afsluitend met klein Gloria (lied 195):  
Ere zij de Vader en de Zoon…. 
 
Inleidende woorden 
Gebed 
 
Schriftlezing Lukas 24 : 36 / 50-53 
Zingen lied 665 : 1 en 2 
1 Om Christus' wil zijn wij verblijd. 
Hij heeft in alle menslijkheid 
- een zoon die naar zijn vader aardt - 
God in het vlees geopenbaard. 
 
2 Looft Hem, die van de Geest ontving 
voor altijd zijn rechtvaardiging, 
de Geest, die Hem herleven doet 
in mensen, menslijk vlees en bloed. 
 
Schriftlezing Fil. 2 : 6 – 11 
Zingen lied 665 : 3 – 4 en 5 
3 Hij die, ontheven hemelhoog, 
te stralend voor het sterflijk oog, 
aan de engelen verschenen is 
in 't licht van zijn verrijzenis, 

4 Hij is aanwezig in het woord, 
dat wordt gepredikt en gehoord 
in heel de wereld en geloofd, 
en dat ons zegent hoofd voor hoofd. 
 
5 Om Christus' wil zijn wij verblijd, 
die inging in Gods heerlijkheid 
en voor Gods ogen, stralend schoon, 
is wat wij zullen zijn, - de Zoon. 
 
Overdenking 
Orgelspel 
Gedicht 
 
Zingen Lied 380 : 1 en 4 
1 Gij, Jezus Christus, opgestegen 
tot hoogste heerlijkheid, 
blijft ons nabij op onze wegen; 
U zij de lof gewijd. 
Uw weg ging voort door smaad en dood; 
o Heer die ons uw lichaam bood 
als 't levensbrood. 
 
4 Heer, open ons genadig de ogen 
en doe ons door uw Geest 
het licht zien en uw naam verhogen, 
voor 't oordeel onbevreesd. 
Ten troon verheven, ons nabij, 
staat Gij ons in de strijd terzij. 
Mijn kracht zijt Gij. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied 663 
1  Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen, 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 
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. 
 
Zegenbede 
Orgelspel          
 
Collecte bij de uitgang voor Diaconie en kerk (50–50) 
 


