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Orde van Dienst – Zondag 17 mei 2020 – Zondag Weeskinderen
Online uitzending in verband met het Corona Virus
Voorganger: ds. Margrietha Reinders
Muziek: Chris van der Veer, Harda van Wageningen
Ouderling van dienst: Ans Deschan
Koster: Klaas Buikema

Zondag Weeskinderen is de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. We voelen ons
verbonden met de vrienden van Jezus , die biddend bij elkaar zijn in Jeruzalem, verloren als
verweesde kinderen tussen hoop en vrees.

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Votum en groet

Inleidende muziek

Gebed om ontferming voor onze gemeente, de stad en de wereld.

Lezing van hemelvaart: Handelingen 1 : 4-14
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. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige
Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd
het koningschap over Israël herstellen?’ 7 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. 8 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.’
9
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een
wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de
hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 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.’
12
Daarom keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij
de stad, op een sabbatsreis afstand. 13 Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar
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het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en
Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas,
de zoon van Jakobus. 14 Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan heat gebed, samen met de
vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en mijn zijn broers.

Zingen: Lied 663 – Al heeft Hij ons verlaten

1
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
2
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
Lezing behorend bij zondag weeskinderen: Johannes 14 : 18 en 19

Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld
zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik lee fen ook jullie zullen leven.
18

Uitleg en verkondiging

Muziek: Aria uit het hemelvaarts-oratorium van J.S. Bach: ‘Ach bleibe doch Mein liebstes Leben’

Dank – en voorbeden, Onze Vader

Collecte
Het goede doel van deze week is een project van Kerk in Actie: Oeganda - Nieuwe kansen voor
straatkinderen. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden
hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en
mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen
straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan
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en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef
straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte.
U kunt uw gift storten op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v Kerk in Actie.

Zingen: Opwekking 47 – Omdat Hij leeft

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard
Omdat Hij leeft.

Heenzending en Zegen

Volgende week zondag 31 mei, op pinkstermorgen, is er opnieuw een uitzending vanuit De Bron.
Om 10.00 uur zal ds. Piet Nijssen dan in de uitzending voorgaan.
We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week!

3

