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Liturgie Hemelvaartdienst 26 mei 2022 10.00 uur Oosterkerk 
 
Foargonger: Ds. J. Stander 
Oargelist: Rudolf Huizenga 
Koster: Luut de Boer 
Alderling fan tsjinst: Simon Bijlsma 
Diaken: Marten v.d. Boom 
 
Orgelspel: Titel: Bewerking van lied 770, “Hoe wonderlijk mooi”. 
 
Welkom 
 
Intochtslied 24, 1.4. De aarde en haar volheid zijn 
 
1  De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen 
 
5 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van 's hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 
Votum en groet 
 
Lied 823:1.2.5. Gij hebt, o Vader van het leven 
 
1  Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werk'lijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
 
2  Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen 's mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
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en heersen over het bestaan. 
 
 
5  O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o Koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 
 
Aansteken van de kaars van verbinding 
 
Gebed om ontferming 
 
Liet 663 fers 1 en 2 ‘Al hat Hy ús ferlitten’ 
 
Al hat Hy ús ferlitten,  
Hy bliuwt ús altyd nei,  
wat wy yn Him besitte 
is by ús dei by dei 
as ljochtglâns fan de sinne,  
as leafde fan in mem.  
Mear as wy sizze kinne  
mei’ wy syn goedens sjen. 
 
Al waard Hy fan ús nommen, 
hâld altyd dit foar wier: 
Hy sil op ierde komme  
lykas Er fan ús gie. 
Hy sil syn wurk foltôgje, 
wy meie yn hearlikheid 
syn antlit dan oanskôgje 
yn alle ivichheid. 
 
 
Eerste schriftlezing: Handelingen 1:1-11 door Simon Bijlsma 
 
Jezus’ himelfeart 
1Yn myn earste boek, Teófilus, haw ik beskreaun wat Jezus fan it begjin ôf allegearre dien en 
de minsken leard hat, 2oan ’e dei ta dat Er opnommen waard. Dy deis hied Er oan ’e apostels 
dy’t Er útkeazen hie, troch de hillige Geast syn opdrachten jûn. 3Oan dy apostels hied Er 
Himsels ek nei syn marteldea wit-hoe-faak sjen litten as bewiis dat Er yn libben wie; fjirtich 
dagen lang is Er oan harren ferskynd en hat Er mei harren praat oer it keninkryk fan God. 4Hy 
siet mei har oan tafel en doe joech Er harren te hâlden: ‘Gean net út Jeruzalem wei, mar 
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wachtsje op wat myn Heit tasein hat, lykas jimme dat fan My heard hawwe. 5Want Johannes 
hat de minsken wol mei wetter doopt, mar jimme sille mei de hillige Geast doopt wurde en 
dat sil noch mar in pear dagen oanhâlde.’ 
6Doe’t se dêr sa byinoar wienen, dienen se Him dizze frage: Hear, sille Jo yn dizze tiid foar 
Israel it keninkryk wer ynstelle? 7Doe sei Er tsjin harren: ‘It komt jimme net ta, de oeren en 
tiden te witten, dy’t de Heit frijmachtich fêststeld hat. 8Mar jimme sille fersterke wurde troch 
de hillige Geast dy’t oer jimme komt, en jimme sille myn getugen wêze yn Jeruzalem en yn 
hiele Judéa en Samaria en oan ierdryks einen ta.’ 9Doe’t Er dat sein hie, waard Er foar har 
eagen opnommen; in wolk naam Him wei út har eachweid. 10Se dikeren nei de himel, wylst 
Er by har weigong; en dêr stienen ynienen twa manlju by har yn wite klean; 11dy seinen: 
Jimme Galileeërs, wêrom stean jimme dêr sa nei de himel te sjen? Dy Jezus, dy’t no by jimme 
wei nei de himel opnommen is, sil op ’e selde wize weromkomme as jimme Him nei de himel 
tagean sjoen hawwe. 
 
Liet 754 fers 1 en 3 ‘Leafde, godlik, ûnbemetten’ 
 
Leafde, godlik, ûnbemetten, 
mear as alle leafde op ierd’, 
kom, hâld yntocht yn ús herten, 
leafde dy’t ús langst ferstiet. 
Jezus, ien en al ûntferming, 
kom omleech yn ús ferlet, 
lit ús libje yn jo beskerming, 
kom en wenje yn ús hert. 
 
Wol jo wurk oan ús foltôgje, 
meitsje ús rein en meitsje ús frij, 
oant wy skielk in wrâld oanskôgje 
net mear skeind, mar geef en nij, 
oant we in ivich wenplak fine 
en wy mei ús gouden kroan 
foar jo antlit, Hear, ferskine 
en dy lizze foar jo troan. 
 
Tweede Schriftlezing: Joh. 14:1-6 en 15- 27 
 
Joh. 14:1-6 
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel 
kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 
3Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me 
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ 
5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg 
daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan 
bij de Vader komen dan door Mij. 
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Joh. 14:15- 27 
15Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal Ik de Vader vragen jullie een 
andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de 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 blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 18Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij 
jullie terug. 19Nog 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. 20Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader 
ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. 21Wie 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.’ 22Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom 
zult U zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ 23Jezus 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. 24Maar 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. 25Dit alles zeg Ik tegen 
jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader 
jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat 
Ik tegen jullie gezegd heb. 27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld 
die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.  
 
Zingen: lied 747:1.2. Eens komt de grote zomer 
 
1 Eens komt de grote zomer 
waarin zich 't hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn kreatuur. 
 
2 Geen woord kan het bereiken, 
het is aan niets gelijk, 
met niets te vergelijken 
dat schone koninkrijk. 
Als God zich openbaren 
zal op de jongste dag 
dan zullen wij ervaren 
wat Hij met ons vermag. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel: Titel  “Vater unser im Himmelreich”. 
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Dank en voorbeden stilgebed en Onze Vader 
 
Aankondiging collectedoel 
 
Lied 981 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag Joh. de Heer 
 
1. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als Jezus weer zal komen op de wolken, 
Als al wat leeft, de natiën, de volken, 
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 
 
2. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, 
Als volken niet gescheiden meer door grenzen, 
Zich zullen scharen onder Christus' vlag. 
 
3. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen 
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen, 
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag. 
 
5. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen 
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 
 
Zegen 
 
Orgelspel: Titel: Improvisatie lied 978, “Aan U behoort o Heer der Heren”. 
 
Collectes: 
 
De diaconale collectes in de maand mei zijn bestemd voor het Presentiewerk. Een initiatief 
van Solidair Friesland, Classis Fryslân van de Protestantse Kerk en Arme Kant van Fryslân. 
Als kerk willen we present zijn in dorp of stad vanuit een behoefte aan verbondenheid met 
mensen in kwetsbare situaties. Het concept is zowel sterk als simpel en begint vanuit de 
relatie.  
De “Woonkamer “is een voorbeeld van present zijn. Dit is een plek voor ontmoeting , koffie 
en aandacht en vriendschap. De “Woonkamer” vult een sociale leegte en hulpvragen komen  
van onderaf, vanuit de relatie, contact en aandacht.   
Een ander project zijn de “deelkastjes”. Buiten bij de kerkgebouwen staan deelkastjes gevuld 
met houdbare producten zoals levensmiddelen en hygiëne producten waar zij, die het nodig 
hebben, gratis iets uit kunnen halen. En zij die iets kunnen missen, vullen de producten weer 
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aan. U kunt dit werk steunen door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL 89 
RABO 0356429318 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Kollum.  
De kerkdiensten op Omrop Fryslân gaan het hele jaar door. Iedere maand vanuit een andere 
plaats. Diensten die voorzien in een enorme behoefte en geheel afhankelijk zijn van de giften. 
U kunt uw bijdrage leveren door geld over te maken op rekeningnummer NL 15 RABO 
0373  744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân. 
    


