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Hemelvaartsdag
9.30
Ds. J. Henzen, Wateringen
1. Kerk
2. Diaconie
Gert Jan Hol

Gebedspunt:
We bidden om een gebaar van vrede en
verzoening van hen die leiding geven in
conflictgebieden.
Vandaag zingen wij:
Psalm 97: 1 en 6
Lied 213: 1 en 2
Lied 967: 1, 6 en 7.
Psalm 145: 3 en 4
Lied 662: 1, 2 en 4
Lied 666
1ste Schriftlezing: Johannes 14: 15-18/2731gelezen door Arie van der Windt
15
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn
geboden. 16Dan zal ik de Vader vragen jullie een
andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal
zijn: 17de Geest van de waarheid. De wereld kan
hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en
kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij
woont in jullie en zal in jullie blijven. 18Ik laat jullie
niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
27
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet
ongerust en verlies de moed niet. 28Jullie hebben
toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie
terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn
dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer
dan ik. 29Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt,
zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30Ik
kan niet lang meer met jullie spreken, want de
heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft
geen macht over mij, 31maar zo zal de wereld
weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de
Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier
weggaan.’
2de Schriftlezing: 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.’ 6Zij
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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.’
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