
Hoflaankerk, 26 mei 2022 | 10 uur  

gezamenlijke dienst van Hervormd Kralingen-West en Protestants Kralingen •  voor-
ganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Gerard Bergshoeff en Christine van Roekel 
•  dia kenen:  Pieter Hollebrandse en Liesbeth de Boer • lector: Martin Huijgen •  orga-
nist: Jaap de Wit • streaming: Simon Visser •  kosters: Leo nard en Henny de Vos 
•  gastvrouw: Ria Snoei • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien 
via de websitepaginas protestantskralingen.nl/vieringen en hervormdkralingenwest.nl 
• illustratie: een fragment van Christus’ hemelvaart van Andrea Mantegna. 

Hervormd Kralingen West
Protestants Kralingen

VOORBEREIDING

orgelspel: J.S. Bach | Preludium in h-moll, BWV 869 

verwelkoming en mededelingen door de ouderling 

stilte 

bemoediging en groet 

psalm 92: 1 en 2
“Waarlijk, dit is rechtvaardig”

gebed

loflied 150 A
“Geprezen zij God”

DIENST VAN HET WOORD

gebed van Hemelvaartsdag 

lezing: Psalm 47
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 Jakob, het volk dat Hij liefheeft. sela
    

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.
    

God 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.

psalm 103 C 
“Loof de koning, heel mijn wezen”

lezing uit Lukas 24: 49-53
‘Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. 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.  En terwijl Hij hen zegende, ging Hij 
van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden 
Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze wa-
ren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.

lied 663
“ Al heeft Hij ons verlaten”

UITLEG

lied (immortal, invisible | nederlandse tekst: sytze de vries)
“Hoe heerlijk, hoe heilig”

Dag van Hemelvaart



 2.    Nooit rus-tend, nooit ja - gend, in stil     e - ven - wicht,

       niets wil-lend, niets vra-gen, heerst Gij in   het   licht,

           uw recht als een  berg  die  zijn weer-ga  niet kent,

          de    wol - ken zelfs zijn  van  uw  lief - de  door-drenkt.

 3. O adem en hartslag van alles wat leeft, 
  die aan al wat ademt uw levenskracht geeft, 
  wij blinken, verzinken, als groen op het land, 
  maar dan is daar immer en altijd uw hand.

 4.  De zingende schare die rondom U staat 
  bedekt voor uw stralen vol schroom het gelaat.
  Dat Gij ook ons zingen van weten vervult:
  ’t is enkel uw luister die U ons verhult.

DIENST VAN HET ANTWOORD

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

collecte: 1. Kerk, 2. ZOA
ad  1, kerk.  De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeen-
schap in stand te houden. 
U kunt geven via de Appostel app of bij het uitgaan geld in de collectezak doen. De 
kerkrentmeesters verdelen de opbrengst.

ad 2, ZOA. De tweede collecte op Hemelvaartsdag is (op voor-
stel van Hervormd Kralingen West) voor ZOA. ZOA is een 
organisatie die, geïnspireerd door het christelijk geloof, werkt 
in meer dan 10 landen verspreid over de wereld. In crisis-
gebieden helpt ZOA mensen die lijden onder oorlogen of na-
tuurgeweld om weer een nieuw bestaan op te bouwen. ZOA 
helpt zonder onderscheid naar afkomst, etniciteit, godsdienst, 
gender of leeftijd.   https://www.zoa.nl/

U kunt heel gemakkelijk geld overmaken via de Appostel app. Ook kunt u bij het 
uitgaan van de kerk geld in de collectezakken stoppen.   

orgelmuziek tijdens de collecte: C. Franck | Prélude, opus 18a

(we gaan staan)
lied 970: 1, 3, 5

“Vlammen zijn er vele”
zending en zegen

orgel: F. Mendelssohn-Bartholdy | laatste 2 delen uit Sonata 2, MWV 57

VOLGENDE VIERINGEN:
Zondag 29 mei, 10.00 uur | Hoflaankerk

ds Ilse Hogeweg

Zondag 29 mei, 10.00 uur | Pro Rege
ds J. van der Meijden (Bergambacht)


