
 

 

  
 
 
 

 
 
Hemelvaartsdag 2021 
 

Donderdag 13 mei Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Fred Hommersom 
Extra collecte Vandaag bestemd voor zowel de diaconie als de kerkrentmeesters 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Vandaag een collecte voor ons eigen werk. Voor het werk van de diaconie en het werk van de 
kerkrentmeesters. 
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie NL96RABO0373736029 en/of van de 
kerkvoogdij NL04INGB0000950742 o.v.v. collecte Hemelvaart. 
 
Mededelingen  
 
Kindernevendienst 
Hoi kinderen en ouders,  
Ook op deze Hemelvaart een podcast om te luisteren. Jezus gaat met zijn discipelen naar de 
Olijfberg en zegt hen te wachten op de Heilige Geest. Wat een bijzondere opdracht.  
Met Hemelvaart is er ook een buitendienst in Boven-Leeuwen, Wij zouden het leuk vinden om 
zoveel mogelijk van jullie daar te zien! Mocht je toch niet kunnen komen, dan blijven wij in ieder 
geval tot de zomer nog deze e-mails met podcast en werkbladen versturen.  
Met het werkblad van vandaag kun je een begin maken met een mooie Pinksterslinger. 
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/KOZ-verhaal-20210513.mp3  

Veel plezier! 
Groetjes van de KND-leiding 

 
 
Orde van dienst 
 
Thema: Vaarwel en tot ziens! 
 
Organist speelt melodie Über den Wolken (Reinhard Mey) 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
  

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/KOZ-verhaal-20210513.mp3


 

 

 
 
 
Schriftlezing: (NBV) Handelingen 1: 9-11 
Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven 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.’ 
 
Schriftlezing: (NBV) Efeziërs 4: 8-10 
Daarom staat er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven 
aan de mensen.’ ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat Hij ook is afgedaald naar wat lager 
ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om 
alles met zijn aanwezigheid te vullen. 
 
Organist speelt melodie Lied 68: 2 

2. Draagt op een lied, aan Hem gewijd 
die spoorslags op de wolken rijdt; 
hoog is de Naam verheven! 
Hij, vader van 't verweesde kind, 
bij wie een vrouw bescherming vindt 
in haar vereenzaamd leven. 
Hij, Here in zijn heiligdom, 
doet wie verlaten was, weerom 
het samenzijn ervaren. 
Wie was gevangen wordt bevrijd, 
maar Hij verbant in eenzaamheid 
al wie weerspannig waren. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Efeziërs 4: 8  
‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen.’ 
 
Organist speelt lied 663: 2 

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. 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie Tears in heaven (Eric Clapton) 
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