
VERTROUWEN 

in de toekomst! 
 

HEMELVAARTSDAG 2021 
 

Willibrordkerk 
 

Nederhorst den Berg 



Vanwege besmettingsgevaar met het corona-virus worden de 
diensten in de Willibrordkerk alleen online uitgezonden. 
Het is mogelijk ze te beluisteren via www.kerkomroep.nl of 
de Kerkomroep-app. 
En het is mogelijk deze dienst mee te maken en terug te 
kijken op laptop, tablet, computer of smartphone via 
YouTube: https://youtu.be/wVxFP2HLAxI 
 

Gemakkelijk te vinden via Google; Hemelvaart 13 mei 
Nederhorst 
 

Zij die op de TV willen kijken; vullen het laatste stuk van de 
link in, in het zoekveld. Dat zijn de tekens (dit mogen ook 
kleine letters zijn): wVxFP2HLAxI 
 

Aanwezig in de kerk zijn alleen de voorgangers, de 
ouderling en diaken van dienst, de musici en zangers, de 
koster en de cameraman. 
 
 

ouderling: Claudette Baar 
diaken: Jeanet van Rooden 
 

voorgangers: Anne Marie Booij (Oecumenische Streekgemeente) 

Stella Muns (Protestantse gemeente “De Graankorrel”) 
Herman van de Molen (KAN-parochies) 

Evert Jan van Katwijk (PG Nederhorst den Berg) 
 

organist: Cees van der Poel 
pianist: Constantijn van Velzen 
Zang door enkele leden van de Willibrordcantorij 
 

koster: Dick Barmentloo 
beeldverbinding: Geert Veenstra 
 

http://www.kerkomroep.nl/
https://youtu.be/wVxFP2HLAxI


   orgelspel 

welkom 
De tafelkaarsen worden aangestoken aan de 
nieuwe Paaskaars. 

 

Vredesgroet 
 

lied: De Heer is opgetogen 
melodie: De winter is vergangen 

 

De Heer is opgetogen. 
Hij steeg boven ons uit. 
Wij staan met onze ogen 
voor een beslagen ruit. 
Daarop heeft hij geschreven: 
Ik laat je niet alleen. 
Een glimlach van zijn vrede 
valt door die woorden heen. 

De Heer is in de wolken, 
onttrokken aan ons oog. 
Maar Hij heeft alle volken 
zijn koninkrijk beloofd. 
Al blijft Hij nu verborgen 
in teken en in taal, 
straks, op de nieuwe morgen, 
zien wij Hem allemaal. 

 

Woorden op de drempel 
 

telkens besloten met: Open ons en raak ons aan  -  lied 336 
 

lezing: Lucas 24, vers 35 t/m 53 
 

lied: Al heeft Hij ons verlaten  -  lied 663 
melodie: Hoe zal ik U ontvangen 

 

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. 

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. 



Geloofsgesprek 
 

piano: 
 

Slotgebed 

 

Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 

 
 

Zegen 
 

Slotlied: Geest van hierboven  -  lied 675 
 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 
 
 
 



 

Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten 
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 

 

orgel: Toccata en Fuga in d-klein  -  J.S. Bach 
 

***************************************************** 
De inzameling van de gaven is, zoals bij alle oecumenische 
vieringen, voor het werk van de Voedselbank ‘t Gooi en 
omstreken, via het rekeningnummer van de plaatselijke 
diaconie: NL04 RABO 0328262242 
 

Aanstaande zondag, 16 mei, “Wezenzondag”, zal in deze 
kerk ds. Evert-Jan van Katwijk voorgaan. Cees van der Poel 
zal dan opnieuw het orgel bespelen. 
 

In de OLV Hemelvaartkerk, om 9.30 uur, is er een 
Woord&Communieviering met de Liturgiegroep. 
 

In de Graankorrel….. 
 

De Oecumenische streekgemeente…. 
 


