
Donderdag 14 mei, 10:00 uur Hemelvaart 
Bethlehemkerk, Hilversum ism Diependaalse Kerk Hilversum  
en Gereformeerde Kerk Loosdrecht 
Voorganger: Aster Abrahamsen 
Organist: Louis van Oosterom   
Voorzanger: Marjolein van Oosterom 
Ouderling van dienst: Bonny Rem-Veldstra 
Diaken: Anja van Capelle 
Koster: Peter den Uil 
Kerkrentmeester: Ewout Limburg 
Beamer: Tijmen presentatie en Erwinn uitvoering 
Technicus: Daan  
Thema: … staren naar de hemel …  

orgelspel 
 
Welkom door de ouderling van dienst   
 

VOORBEREIDING 
 
Zingen: (aanvangslied) LB 100: 1,2,3 Juicht Gode toe… (orgel) 
 
Groet: 
Voorganger:     De Heer zij met u! 
Gemeente/voorzanger:  Ook met u zij de Heer. 
Voorganger:     Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente/voorzanger:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Kort moment van stilte… 
 
Zingen: LB 100: 4 Want God is overstelpend goed… (orgel) 
 
Drempelgebed 
 
Inleiding op de dienst 
 
Kyriëgebed  
 
Glorialied: LB 885: 1,2 Groot is uw trouw, o Heer (piano) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Kindermoment  (door voorganger) + aansteken kaarsen voor de kinderen en voor de tieners aan 
de Paaskaars door de voorganger. 



Eerste Schriftlezing: Exodus 20: 22-24  
De HEER droeg Mozes op het volgende tegen de Israëlieten te zeggen: ‘Jullie zijn er getuige van 
geweest dat ik vanuit de hemel tot jullie heb gesproken. 23. Je mag daarom geen goden van 
zilver of goud maken om die naast mij te vereren. 24. Maak voor mij een altaar van aarde, en 
slacht daarop je schapen, geiten en runderen voor de brandoffers en vredeoffers. Op elke plaats 
waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toe komen en je zegenen. 
 
Muzikaal intermezzo (piano) 
 
Tweede Schriftlezing: Lezing Lucas 24: 46-53  
Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de 
derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden 
om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis 
afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie 
wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl 
hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde 
en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en 
God loofden. 
 

Zingen: Blessings - Laura Story (piano) 
 

Preek 
 

Zingen: Ik zal er zijn – Sela (piano) 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dank- en voorbeden 

Stil gebed 
Onze Vader (oecumenische versie) 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Toelichting op de collecten door de diaken 
 
Zingen: LB 416: 1,2,3,4 Ga met God (orgel) 
 
Zegen met gezongen ’AMEN’ (3x) – door voorzanger (orgel) 
 
Orgelspel 
 
 


