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Gezamenlijke kerkdienst Maranathakerk en Ichthuskerk 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 47: 1 en 2 
1. Volken wees verheugd, / jubel, toon uw vreugd, 
prijs met handgeklap / ’s Heren koningschap. 
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer, 
zijn geduchte kracht / geeft ze in onze macht. 
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob ’t land, 
die daar woont met trots, / als beminde Gods. 

2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan. 
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 

Stil gebed 
Votum en groet 

Gebed van verootmoediging 

Zingen  Lied 437: 1, 2, 3 en 5 
1. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 
daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
Ruk open, rijt ze uit het slot, 
de hemeldeuren, Zoon van God. 

2. Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit, 
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
Gij wolken, breek in regens neer, 
regen de Heiland, Israëls Heer. 

3. Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 
dat berg en dal van lente lacht. 
O aarde, wek die roze rood, 
ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 

5. Gij klare zon, gij schone ster, 
door ons aanschouwd van eindloos ver, 
o zon ga op, o zonneschijn, 
laat ons niet in het donker zijn. 

Gebed om de Geest 
     
Lezen   2 Koningen 2: 1-15 
De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en 
Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, 
de HEER wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, 
er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel. De 
profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat 
de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij. ‘Zeg maar 
niets.’ Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa 
antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat 
gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden 



tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet 
het,’ antwoordde Elisa. ‘Zeg maar niets.’ Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar 
de Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen 
denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder. 
Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een 
afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het 
water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden 
oversteken. Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je 
word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ ‘Je 
vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld 
worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ En terwijl ze liepen te praten, werden ze 
plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia 
steeg in een stormwind op naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! 
Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij 
raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij 
stil. Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus 
ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon 
oversteken. De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen 
elkaar: ‘De geest van Elia is op Elisa neergedaald.’ Ze gingen hem tegemoet, knielden voor hem 
neer. 

Zingen  Psalm 93: 1, 2, 3 en 4 
1. De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 

3. Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

Lezen   Handelingen 1: 4-11 
Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar 
wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. Johannes doopte 
met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die daar bijeen waren, 
vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij 
antwoordde: ‘Het is niet aan jullie 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 om mijn getuigen te zijn 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? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, 
zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 

Zingen  Lied 902: 1, 5 en 6 
1. Is God de Heer maar voor mij, 
wat zou mij tegen zijn? 
Ik roep: ‘ach Here, hoor mij!’ 
en wat mij kwelt wordt klein. 
Al heeft zich ook verheven 
de macht van hel en dood, 
ik heb voor heel mijn leven 
in God mijn bondgenoot. 

5. Wat er mij ook gebeure, 
in eeuwigheid zijt Gij, 
en wat ter wereld, Here, 
zou scheiden U en mij? 
Al tonen zich verbolgen 
de groten van de tijd, 
geen honger of vervolging, 
niets dat mij van U scheidt. 

6. Mijn hart wil blij opspringen, 
het kan niet treurig zijn, 
ik lach en loop te zingen 
in louter zonneschijn. 
De zon die staat te stralen, 
o Jezus, dat zijt Gij. 
Ik dank U duizend malen, – 
wat zijt Gij goed voor mij! 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  Lied 665: 1, 2 en 3 
1. Om Christus’ wil zijn wij verblijd. 
Hij heeft in alle menselijkheid 
– een zoon die naar zijn vader aardt – 
God in het vlees geopenbaard. 

2. Loof Hem, die van de Geest ontving 
voor altijd zijn rechtvaardiging, 
de Geest, die Hem herleven doet 
in mensen, menselijk vlees en bloed. 

3. Hij die, ontheven hemelhoog, 
te stralend voor het sterflijk oog, 
aan de engelen verschenen is 
in ’t licht van zijn verrijzenis, – 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Slotlied  Lied 978: 1, 3 en 4 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

Wegzending en zegen - zingen ‘amen’ 


