Hemelvaart 30 mei 2019
Ochtendviering in de Thomaskerk

Met medewerking van:
voorgangers: Joost Röselaers (Vrijburg), Evert Jan de Wijer
(Thomaskerk) en André van der Stoel (Lutherse gemeente)
organist: Harmen Trimp
trompettist: Gerard Saurwalt
ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer
diaken van dienst: Corine Waaning
Gezamenlijke dienst van de protestantse wijkgemeenten in
Amsterdam-Zuid en de Raad van Kerken Zuid

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium
D dur BWV 535
Welkom
Bemoediging en openingsgebed:
Vg.:
Onze hulp is in de Naam van de HEER
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Vg.:
Die niet laat varen het werk van zijn handen
Allen: EN TROUW BLIJFT TOT IN EEUWIGHEID
Zingen: Psalm 47

Gebed om ontferming
Zingen: Gezang 281: 1, 6, 7, 8 en 9

Lezing: Handelingen 1: 1 - 11 (Nieuwe Bijbelvertaling)
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In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het
onderricht van Jezus beschreven,
vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd
opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige
Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was.
Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen
dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden
verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van
God.
Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit
Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de
Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in
vervulling zal gaan.
Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie
gedoopt met de heilige Geest.’
Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u
dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël
herstellen?’
Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de
Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het
ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.
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Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie
kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel
Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen
omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem
niet meer zagen.
Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de
hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte
gewaden bij hen.
Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te
kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is
opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen» als jullie
hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Overdenking
Zingen: Gezang 816
Collecte onder orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Aria "Ertöt uns durch dein Güte"
(uit: Cantate BWV 22)
(de collecteopbrengst is bestemd voor Hospice Veerhuis in
Amsterdam-Zuid)
Gebeden
Zingen: Gezang 750:
1, 3, 7 en 8
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Uitzending en zegen door allen beantwoord met Amen:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga D dur BWV 535
Ruimte voor ontmoeting bij koffie, thee en koek
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Gerard Saurwalt heeft al 12 jaar trompetles en speelt in
verschillende orkesten, waaronder het Amersfoorts Jeugd Orkest
en het Utrechts Studenten Orkest, dat een muzikaal podium wil
bieden aan jonge getalenteerde musici om in een groot
symfonieorkest te spelen. Hij studeert tegenwoordig aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
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