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Inleiding 

 Preludium / Voorspel (BWV 37 of 128) 

• Welkom 

• Mededelingen 

• Aansteken kaarsen 

• Votum / Gelofte 

In de naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. 
(gemeente) amen. 

• Adiutorium / Bemoediging  

Onze hulp is de naam des Heren 
(gemeente) die hemel en aarde gemaakt 
heeft 

• Confiteor / Schuldbelijdenis 

Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
(gemeente) opdat wij weer in vrede leven. 
Amen. 

• Introïtus/ Intrede 

• Antifoon:  

Galileeërs, wat staan jullie naar de lucht te 
kijken? Jezus is uit jullie midden in de hemelen 
opgenomen, op dezelfde manier zal hij 
terugkomen. 

 Zingen –. Volken wees verheugd 
Liedboek 2013, 47; vs. 1, 2 

 

 

• Antifoon 
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 Kyrië / Roep om ontferming,  

Laten wij de HEER om ontferming aanroepen 
voor de nood van de wereld en laten wij zijn 
grote naam prijzen, want zijn barmhartigheid 
heeft geen einde. 

 Gemeente zingt: Kyrië 
Liedverwijzing 

 

 Gemeente zingt: Gloria 
Liedverwijzing 

 

Lezing 

• Salutatio / Groet 

• Collecta / Gebed van de zondag:  

Gij God, boven alle machten, geef ons die 
geloven dat wij op de dag dat wij herdenken dat 
uw eniggeboren Zoon ten hemel is gevaren, dat 
wij ook zelf in de geest de hemel mogen 
bewonen, zo bidden wij U, door Jezus Christus 
onze Heer  
(Gemeente zegt) Amen 

Kinderen in het midden 

• Aankondiging evangelielezing  

Halleluja, God is opgevaren onder gejuich, de 
Heer onder bazuingeschal, halleluja. 

 Gemeente zingt: halleluja, halleluja, 
halleluja 
Liedverwijzing 

 

 Bijbellezing – Marcus 16: 14-20 
NBV 

 Gemeente zingt: Lof zij u o Here. 

 
 Credo/Geloofsbelijdenis  

 Gemeente zingt: Ten hemel opgevaren 
Lied van de dag Liedboek 2013, 661:1,2,5 

 

Prediking 

• Overdenking 

 Interludium / Tussenspel / Meditatief 
muzikaal moment 

• Aandacht voor collecte 

Gebeden en zegen 

• Dankgebed, voorbeden, stilgebed 

Op de woorden: zo bidden wij U samen 

 Gemeente zingt: God van leven  
Liedboek 2013, 368f 
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• Pater Noster / Onze Vader 

Onze vader, die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd.  
Uw rijk kome,Uw wil geschiede, 
Onze vader, die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd.  
Uw rijk kome,Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwade 

 

  Gemeente zingt:  Al heeft Hij ons 
verlaten  
Liedboek 2013: 663 

 
 

 

Zegen 

De Heer zegene en behoede u, 
de Heer late zijn aangezicht over u lichten en zij 
u genadig.  
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en 
geve u vrede. 

Gemeente zingt: Amen, amen, amen 

 


