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Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 27: 1 en 7 
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 

7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed   

Zingen  Lied 221: 1, 2 en 3 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heengeslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen.  

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 



3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden 

Voor de kinderen 

Lezen   Johannes 14: 15-26 
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een 
andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De 
wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem 
wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom 
bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij 
wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader 
ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, 
heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij 
aan hem bekendmaken.’ Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u 
zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ Jezus antwoordde: 
‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem 
liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet 
liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn 
woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen 
jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie 
namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik 
tegen jullie gezegd heb. 

   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. 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. 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.’ Daarop keerden de apostelen 
van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis 
afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar 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. Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de 
vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo 



Zingen Lied 663: 1 en 2 (mel. Gz. 234 LvdK) 
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. 

Wegzending en zegen 
Zingen  Lied 416: 1, 2, 3 en 4  
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.


4. Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.


