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OOSTERLICHTKERKGEMEENTE 
26 mei 2022  

HEMELVAARTSDAG 

Voorganger  : ds. Jan-Erik Riemens, De Bilt 
Ouderling  : Aad van der Meer 
Lector  : Jeanine Kooistra 
Koster  : Wilma Jubels 

Muzikale ondersteuning : Reinier van der Sandt orgel/piano 

techniek:  
Nico van den Ham & Hans Boshuis & Petra Jansen? 
 

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen. 
Het teken van: Christus is aanwezig! 
 

OM TE BEGINNEN 

 Welkom en mededelingen 

 Aansteken van de kaarsen 

 Moment van stilte 

Zingen Aanvangspsalm 47 ‘Volken wees verheugd’: 1 & 2 & 3. 

 Bemoediging en groet 

V: Onze hulp is in de naam van de HEER 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en Zijn schepping bewaart in Zijn hand 

 Genadeverkondiging 
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Zingen ‘Op een lichte wolkenwagen’ 
1: Op een lichte wolkenwagen 
wordt de Heer van d’aard gedragen 
vaart Hij naar zijn hemeltroon, 2x 

2: Alles moet voor hem zich buigen, 
ied’re tong zijn lof getuigen 
en hem eren als Gods Zoon, 2x 

3: Vorsten, machten, krachten, tronen, 
zij, die ’t hemelrijk bewonen, 
eren Jezus’ heerlijkheid, 2x 

4: Alle macht is Hem gegeven!  
Allen, die op aarde leven,  
weest nu tot de dienst bereid, 2x 

5: Geeft, o zondaars, Hem uw harten,  
klaagt, o zieken, Hem uw smarten,  
zegt, o armen, hem uw nood, 2x 

6: Ziet, Hij stierf, om u het leven,  
rijkdom, vreed’en vreugd’te geven  
’t leven met Hem, door zijn dood, 2x 

OM WEER TE HOREN 

 Lezing N.T. Handelingen 1 (Bijbel Gewone Taal). 

Zingen Lied 666 ‘De Heer is opgetogen’: 1 & 2 

Uitleg 
Muzikale meditatie 

Gedicht 
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OM VERDER TE GAAN 

 Mededelingen rond de inzameling van de gaven 
Diaconie: Fundación Genesis van Claudia & Kees Geluk 

 Banknummer: NL23 RABO 0308 3000 76 
Publiciteitszaken 

 Banknummer: NL45 RABO 0373 7176 44 
Wilt U het collecte doel bij uw storting vermelden? 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

 Dankgebed  

 Voorbeden  
met acclamatie Lied 333 ‘Kom, Geest van God’ 

 Stil gebed 

 Onze Vader 

Zingen Lied 150a ‘Geprezen zij God’: 1 & 2 & 3 & 4. 

 Zegen: 
Loop voor ons uit, EEUWIGE 
om ons de rechte weg te wijzen 
Ga naast ons 
om met ons Uw vriendschap te delen 
Sta achter ons 
om ons rugdekking te geven 
Wees onder ons 
om ons bij vallen op te vangen 
Woon in ons 
om ons de kracht te geven voor alledag 
Wees om ons  
als een muur van liefde tegen zorg en angst 
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Wees boven ons  
om ons te beschijnen met Uw zon  
en te verlichten met Uw zegen 

 Zingen Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Orgelspel 

Mededelingen: 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken. 

Volgende dienst: 29 mei: ds. Erik-Jan Riemens, uit De Bilt. 
Autodienst: 29 mei: Ytzen Renema 030 2898150 

Kerklunch: 
Morgen, vrijdag 30 mei 2022 is er weer een Kerklunch. 
Vanaf 12.30 uur – 13.30 uur bent u van harte welkom.  
Laat u even iemand van het pastorale team weten dat u wilt 
komen? Mieke Snoek telnr. 030- 2205247 of  
Josee Wagenaar 030 2200406 

Predikant:  
ds. Wouter van Laar. Tel. 030-6336672  Vrije dag: maandag 
email: vanlaar@oosterlichtkerkdebilt.nl 

Ambulant predikant:  
ds. Marian Los Tel. 035 5426953 
email: mlos@xs4all.nl 
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