
Orde voor de morgendienst van Hemelvaart, 13 mei 2021 

Welkom door ouderling van dienst 

Zingen/luisteren: psalm 43: 3 en 4 - https://www.youtube.com/watch?v=VxHZzMk5_GA 
 
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 
Bemoediging en groet 
 onze hulp is in de naam van de Heer 
 die hemel en aarde gemaakt heeft 
 die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 en niet laat varen het werk van zijn handen 
  
 Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede 

van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 
 Amen 
 
Over de dienst 
 
Ik geloof ….  https://www.youtube.com/watch?v=NepUdkEvpd8 

Tekst en muziek: Jeroen van Merwijk  
 
Ik geloof in tegen bierkaaien vechten.  
In een wang voor een wang en een tand voor een tand.  
En ik geloof in het afstand doen van rechten.  
In de steun in de rug en in de helpende hand.  
En ik geloof in het weerloze, breekbare kleine.  
Ik geloof in het genadeloos oog voor detail.  
En ik geloof in het fijne nog verder verfijnen,  
in het zout in de wond en in twijfel gezaaid.  
En ik geloof in het kanaliseren van woede,  
dus geloof ik in spel en dus geloof ik in sport  
En ik geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden  
En in het hart dat bij mij uit wordt gestort.  
En ik geloof in de steen in het stilstaande water  
Ik geloof in voor alles en iedereen door het vuur  
En ik geloof in verbeelding, ik geloof in theater  
en in schilderkunst en in literatuur  
 
En met het risico dat ik voor gek wordt versleten.  
Geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed.  
Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in,  
blijf ik geloven, omdat dat wel moet.  
 
Ik geloof in ambitie en intuïtie. En ik geloof in het zorgenkind.  
Ik geloof in de toekomst en in de traditie  
In de man of de vrouw die de strijd aanbindt  
 
En met het risico dat ik voor gek wordt versleten,  
geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed  
Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in,  
blijf ik geloven, omdat dat wel moet.  

https://www.youtube.com/watch?v=VxHZzMk5_GA
https://www.youtube.com/watch?v=NepUdkEvpd8


En ik geloof in afwijkend, ik geloof in bijzonder  
Ik geloof in de kont en ik geloof in de krib.  
En ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder.  
Ik geloof in compassie, ik geloof in begrip  
 
En met het risico dat ik voor gek wordt versleten  
Geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed  
Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in  
Blijf ik geloven, omdat dat wel moet  
Ik blijf maar geloven omdat dat wel moet  

 
Gebed 
 
Moment voor de kinderen – (filmpje van Jonneke en Elsbeth) 
 
Lied voor de kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=56-V8t18v_Q 

Uit de bijbel: Marcus 16: 19 en 20 
 
Uit de bijbel: Handelingen 1: 4-11 
 
Zingen/luisteren: lied 662: 1 en 2 (orgelspel en tekst) 
 
Uitleg en verkondiging: ‘Verhuisbericht’ 
 
Luisteren: Zo zal ik bij je zijn …. 
https://www.youtube.com/watch?v=FgZcOXCe_CQ&list=RDCMUCMvtMm1A_I8o793TgMZN46Q&in
dex=3 
(einde bij 2.57) 
 
Gebeden, stil gebed, afgesloten met Onze Vader  
 
Zingen/luisteren: lied 663 
https://www.youtube.com/watch?v=5DuXJSuZvZI&list=RDCMUCMvtMm1A_I8o793TgMZN46Q&star
t_radio=1 
(9.53 - 11.40) 
 
Zegen  
 
De collecte is bestemd voor de kerk 
 
Op naar de Mol-drive! …. een terugblik, Mol-drive 2020 
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