Hemelvaart van Christus
Welkom
Zingen: Psalm 47:3
God vaart, voor het oog met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan, zingt Zijn wonderdaân,
Zingt de schoonste stof, zingt des Konings lof
Met een zuiv'ren galm, met een blijden psalm;
Hij, de Vorst der aard' ,is die hulde waard.
Lezen: Catechismus vraag en antwoord 46 en 49
46.Wat verstaat gij daarmede: `` Opgevaren ten hemel ``?
Dat Christus voor de ogen Zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat Hij ons
ten goede daar is, totdat Hij wederkomt, om te oordelen de levenden en de doden.
49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus?
Ten eerste, dat Hij in de hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is. Ten
andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn
lidmaten, ook tot Zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt,
door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods,
en niet wat op de aarde is.
Gebed

Jezus’ gang naar de Olijfberg
Lezen: Lukas 24 : 36 – 53
36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen:
Vrede zij
ulieden! 37. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest
zagen. 38. En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in
uw harten? 39. Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet;
want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb. 40. En als Hij dit zeide,
toonde Hij hun de handen en de voeten. 41. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden,
en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? 42. En zij gaven Hem een
stuk van een gebraden vis, en van honigraten. 43. En Hij nam het, en at het voor hun ogen. 44.
En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat
het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de
Profeten, en Psalmen. 45. Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 46.
En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden
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opstaan ten derden dage. 47. En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der
zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. 48. En gij zijt getuigen van deze dingen.
49. En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij
zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. 50. En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en
Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. 51. En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij
van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel. 52. En zij aanbaden Hem, en keerden
weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. 53. En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en
dankende God. Amen.
Meditatief stukje
Zingen: Psalm 24 : 4
Verhoogt, o poorten, nu den boog
Rijst, eeuw’ge deuren, rijst omhoog,
Opdat de Koning in moog’ rijden!
Wie is die Vorst, zo groot in eer?
’t Is God, d’almachtig’ Opperheer!
’t Is God, geweldig in het strijden!

De zegenende handen van Jezus
Lezen: Handelingen 1 : 4 – 9
4. En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden,
maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. 5. Want
Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet
lang na deze dagen. 6. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult
Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten? 7. En Hij zeide tot hen: Het komt u
niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; 8.
Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn
getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.
9. En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg
van hun ogen.
Meditatief stukje
Zingen: Neem mijn leven vers 1,2 ,3 en 4 (gele bundel 140)
Neem mijn leven laat het Heer’,
Toegewijd zijn aan Uw eer.
Neem mijn handen, maak ze sterk,
Trouw en vaardig tot Uw werk.
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Neem mijn stem opdat mijn lied,
U mijn Koning hulde biedt.
Maak, o Heer’, mijn lippen rein,
Dat zij Uw getuigen zijn.
Neem mijn zilver en mijn goud,
Dat ik niets aan U onthoud.
Dat mijn kennis t’ allen tijd,
Zij aan Uwe dienst gewijd.
Neem ook mijne liefde Heer’,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd,
Ben ik aan U toegewijd.

Het onvergankelijke priesterschap van Christus
Lezen: Hebreeën 4 : 14 - 16
14. Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is,
namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 15. Want wij hebben
geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle
dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 16. Laat ons dan met
vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen,
en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Lezen: Hebreeën 7 : 22 – 28
22. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. 23. En genen zijn wel vele priesters
geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden altijd te blijven; 24. Maar, Deze, omdat
Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 25. Waarom Hij ook
volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor
hen te bidden. 26. Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet,
afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden; 27. Dien het niet allen dag
nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren,
daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelf
opgeofferd heeft. 28. Want de wet stelt tot hogepriesters mensen, die zwakheid hebben; maar
het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt den Zoon, Die in der eeuwigheid
geheiligd is.
Meditatief stukje
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Zingen: Een grote Hogepriester 1,2 en 3 (wijs Ps. 92)
Een grote Hogepriester de hemel doorgegaan,
Is voor de troon gaan staan- Gods Zoon biedt aan Zijn liefde:
Hij heeft Zichzelf gegeven, Hij offert eigen bloed;
Gelooft het vast, houdt moed: Zijn sterven is uw leven.
Hij is geen Hogepriester die onze strijd niet streed;
Dit Lam draagt al het leed der wereld met Zich mede.
Getrouw is Hij bevonden; in de woestijn geweest,
Verzocht, beproefd – de Geest behoedde Hem voor zonde.
Laat ons dan zeer vrijmoedig de weg gaan tot de troon
God is in Hem, de Zoon, genadig en lankmoedig:
Al wie Zijn hulp verlangen zullen te zijner tijd,
Daar Hij als priester pleit, barmhartigheid ontvangen.
Dankgebed
Gedicht: Opgevaren ten hemel (Nel Benschop)
Een wolk nam U weg voor hun ogen:
Uw werk voor het volk was gedaan;
Hun hart was onrustig, bewogen,
Toen zagen ze engelen staan.
Zij zagen Uw zeeg’nende handen,
De lucht leek een lichtende poort;
Ze voelden Uw stem in zich branden:
‘Ga heen en verkondig Mijn woord.’
Wel staarden zij lang nog naar boven:
(de liefde houdt vast tot het eind)
Maar wie in een weerzien geloven
Zien licht, als de zon niet meer schijnt.
En ik, Heer, hoewel ik mag weten
Dat Gij mij een woning bereidt,
Dat Gij op Uw troon gezeten,
Dat Gij mijn verdediger zijt,
Ik ben vaak zo klein van vertrouwen;
Gij zijt zo verheven, zo hoog;
Toch mag ik U eenmaal aanschouwen
Als Koning en Vriend – oog in oog!
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