DONDERDAG 13 MEI 2021
- Hemelvaart -Morgengebed op de veertigste PaasdagVoorganger: ds. Rienk Lanooy
Organist: Geerten van de Wetering
Ouderling: Irma Neleman
Kloosterkerk- ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema

Helaas is het nog niet mogelijk om te zingen als gemeente. Het vocaal ensemble
neemt de gemeentezang voor haar rekening.

-3ORGELSPEL
Gen Himmel aufgefahren ist

J.B. Litzau
(1822 - 1893)

BEGROETING
STILTE
- de kaarsen worden aangestoken LOFPRIJZING
v: Gezegend zijt Gij
koning der wereld
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen
g: zegen ook ons
met uw licht!
- gemeente gaat staan LIED: LB 220: 1 en 4
Tekst: Jaap Zijlstra
Melodie: Jos D’hollander
- gemeente gaat zitten PSALMGEBED: Psalm 47
Koor: Antifoon: Onder gejuich steeg God omhoog, de Heer steeg op bij hoorngeschal.
Klap in de handen, o volken,
juich God toe met jubelzang:
geducht is de Heer, de Allerhoogste,
machtige koning van heel de aarde.
Volken dwong hij voor ons op de knieën,
naties legde hij aan onze voeten.
Hij koos voor ons een eigen land,
de trots van Jacob, het volk dat hij liefheeft.
Onder gejuich steeg God omhoog,
de Heer steeg op bij hoorngeschal.
Zing voor God, zing een lied,
zing voor onze koning, zing hem een lied:
God is koning van heel de aarde.
Zing een feestelijk lied.

-4God heerst als koning over de volken,
God zetelt op zijn heilige troon.
De vorsten van de volken zijn bijeen
in het gevolg van Abrahams God.
Zijn schildwachten zijn ze op aarde.
Hoog is hij verheven.
Herhaling antifoon
LEZING: Handelingen 1,1-11
LIED: LB 661
Tekst: 15e eeuw – ‘Gen Himmel aufgefahren ist’, naar ‘Coelos ascendit hodie’
Melodie: Melchior Franck
OVERWEGING
MOTET: Ascendit Deus

Peter Philips (1560-1628)

Ascendit Deus in jubilatione,
et Dominus in voce tubae, alleluia.
Dominus in coelo paravit sedem suam, alleluia.
God is opgevaren onder gejubel
en de Heer is opgevaren bij trompetgeschal. Halleluja. (Psalm 47,5)
De Heer heeft zijn troon gesteld in de hemel. Halleluja. (Psalm 103,19a).
VOORBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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.

-5LIED: LB 662: 1, 3 en 4
Tekst: Jan Wit
Melodie: Willem Vogel

- gemeente gaat staan -

ZEGEN
- gemeente gaat zitten ORGELSPEL: Improvisatie
-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragersDe deurcollecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument
Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71
Scan de QR-code met de camera (app) van uw mobiele telefoon (of evt. een algemene
QR-code scanner app).
Klik vervolgens op de link die u dan in beeld krijgt en kies dan de bank waarmee u
overmaakt.
Let op: maak geen gebruik van uw bank-app om de QR code te scannen, dat werkt de QR
code alleen bij de ING.
De QR- code verdeelt uw gave automatisch als volgt:
30% pastoraat en eredienst - 50% diaconie - 20% onderhoud van de Kloosterkerk

AGENDA
zondag 16 mei

10.00 u

ds. Rienk Lanooy

