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Welkom, mededelingen 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Lied: Psalm 47: 1 en 3 

1. Juich, o volken, juich, 

handklap en betuig 

onze God uw vreugd, 

wees in Hem verheugd, 

jubel voor de HEER, 

buig u voor Hem neer. 

Ieder vreest zijn kracht, 

elk zijn koningsmacht. 

's HEREN majesteit 

en zijn heerlijkheid 

zijn op heel de aard 

wijd en zijd vermaard. 

 

3. God vaart voor het oog 

met gejuich omhoog. 

Blij bazuingeluid 

roept zijn grootheid uit, 

heel het wereldrond 

zingt met hart en mond. 

Psalmzing Gode, zing! 

Hoort, zijn lof weerklinkt. 

Volken, geef de Heer, 

onze Koning, eer, 

loof zijn majesteit, 

wees in Hem verblijd. 

 

Uitleg voor de kinderen 

 

 

 

 

 

Lied: ‘Hij is weggegaan’ 

1. Hij is weggegaan, 

Hij ging op de berg van ons heen. 

Hij is weggegaan - 

een wolk, waar Hij achter verdween. 

Hij is weggegaan - 

een wolk, waar Hij achter verdween. 

 

2. Hij is weggegaan, 

we voelden een beetje verdriet. 

Hij is weggegaan. 

Toch blijft Hij, al zien we Hem niet. 

Hij is weggegaan. 

Toch blijft Hij, al zien we Hem niet. 

 

3. Hij is weggegaan, 

Hij stuurt ons de Heilige Geest. 

Hij is weggegaan, 

het wordt in Jeruzalem feest. 

Hij is weggegaan, 

het wordt in Jeruzalem feest! 

 

Gebed 

 

Lezing: Handelingen 1:1-11 

 

Lied: GK 100: 1 en 4 (hertaling) 

1. De kroningsdag is aangebroken. 

Buig allen neer en eer de Zoon. 

Hij heeft de doodsmacht neergestoken, 

de Triomfator stijgt ten troon. 

Aarde en hemel zingen 

van de grote dingen 

die Hij deed op aard. 

Vier nu zijn victorie 

op deze dag van glorie. 

Hij is hulde waard! 

  



4. Laat ons steeds vol verwachting leven 

en biddend opzien naar ons Hoofd, 

want Hij wil dagelijks vreugde geven 

aan elk die in zijn Geest gelooft. 

Uit zijn hemelwoning 

deelt die grote Koning 

steeds zijn gaven uit. 

Hij werd opgenomen; 

Hij zal wederkomen 

tot zijn aardse bruid. 

 

Verkondiging 

 

Lied: LB 661 

1. Ten hemel opgevaren is, halleluja, 

Christus die Heer en Koning is, halleluja. 

 

2. Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja, 

heerst over hemel, zee en land, halleluja. 

 

3. Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja, 

wat in de psalm geschreven staat, halleluja. 

 

4. De Heer verleent zijn majesteit, halleluja, 

aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja. 

 

5. Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja, 

de Here Christus die regeert, halleluja. 

 

6. De heilige Drievuldigheid, halleluja, 

zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja. 

 

Gebed 

 

Toelichting bij de collecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied: Opwekking 354 

Glorie aan God! (4x) 

 

1. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 

Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid; 

zijn Woord is macht, heeft ons vrijheid 

gebracht. 

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon, 

Overwinnaar zal Hij zijn 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

Glorie aan God! (4x) 

 

2. Kondigt het aan door de kracht van zijn 

naam:  

Heel de aarde wordt vervuld van zijn glorie! 

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!  

Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig. 

Jezus is Heer, Redder en Heer! 

Overwinnaar zal Hij zijn 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

Glorie aan God! (4x) 

 

3. Heersen met Hem op de troon en zijn stem 

spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 

Heilig en vrij, alle tranen voorbij, 

eeuwig vreugde voor God. Lof, aanbidding: 

waardig het Lam, waardig het Lam! 

Overwinnaar zal Hij zijn 

over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, 

weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

Glorie aan God! (4x) 

 

Zegen 


