Eredienst in de Morgensterkerk op 13 mei 2021
De veertigste dag van Pasen, Hemelvaartsdag
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek voor de dienst orgel/pianospel
Welkom door de ouderling
Stilte, bemoediging en groet
We luisteren naar een loflied voor de hemelvaartsdag lied 661 (opname)
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/661-ten-hemel-opgevaren-is-6_2_3
tekst lied 661 (alle coupletten) svp op de beamer
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Opstapverhaal Een tijdje weg…
Inleiding (1)
Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1 – 15a
1
De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa
stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, 2maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik
naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan
dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel. 3De profeten uit Betel kwamen Elisa
vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u
zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij. ‘Zegt u maar niets.’ 4Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij
hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo
waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho. 5De
profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag
uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zegt u maar niets.’ 6Elia zei
tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de
HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen
verder. 7Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op
een afstand staan kijken. 8 Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het
water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. 9
Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word
weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ 10 ‘Je vraagt
iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden,
maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ 11 En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit

elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een
stormwind meegevoerd naar de hemel. 12 Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader!
Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. 13Hij
raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. 14Hij
sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg
op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. 15De
profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest
van Elia is op Elisa neergedaald.’
Muziek: orgel/pianospel bij psalm 68: 2
Draag op een lied, aan Hem gewijd
die spoorslags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van ’t verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, Here in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspannig waren.
Inleiding (2)
Schriftlezing: Lucas 24: 49 – 53
49
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.’50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn
handen op en zegende hen. 51Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in
de hemel. 52Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53waar ze
voortdurend in de tempel waren en God loofden.
Muziek Heer, we kijken omhoog (Sela) https://www.youtube.com/watch?v=0VRdt9LBH3U
Inleiding (3)
Schriftlezing: Hebreeën 9: 24 – 28
24
Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de
voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit.
25
Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven; hij is dus niet te vergelijken met de
hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne is, 26want dan
zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft
zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen.
27
Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. 28 Net zo zeker is het dat Christus, die
eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te
redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.
Stilte
Muziek orgel/pianospel
DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Mededelingen door de ouderling
Slotmuziek lied 663: 1 en 2, woorden gesproken onder orgel/pianospel
Zegen
Muziek orgel/pianospel

