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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:         Psalm 47 : 1 en 2 (GK) 

1 Juicht, o volken, juicht, 

handklapt en betuigt 

onze God uw vreugd, 
weest in Hem verheugd, 

jubelt voor de HEER, 

buigt 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. 
 

2 Onder onze macht 

heeft de HEER gebracht 
volken overal, 

naties zonder tal. 

Zo gaf God hun land 
Jakob tot een pand. 

't Is de roem en trots 

van de kindren Gods. 
Onvervreemdbaar is 

deze erfenis, 

die zijn liefd' ons schenkt, 
daar Hij ons gedenkt. 

 

Gebed 
 

We lezen Johannes 14 : 1-3 en 27-29 
 

Uitleg voor de kinderen 
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Zingen:                 ‘Hij is weggegaan’ 

1. Hij is weg, weg, weggegaan 
Hij ging op de berg van ons heen 

Hij is weg, weg weggegaan 

Een wolk waar Hij achter verdween 
Hij is weggegaan 

Een wolk waar Hij achter verdween 

 
2. Hij is weg, weg, weggegaan 

We voelden een beetje verdriet 

Hij is weggegaan 
Toch blijft Hij al zien we Hem niet 

Hij is weggegaan 

Toch blijft al zien we Hem niet 

 

3. Hij is weg, weg, weggeaan 

Hij stuurt ons de Heilige Geest 
Hij is weg, weg, weggegaan 

Het wordt in Jeruzalem feest 

Hij weggegaan 
Het wordt in Jeruzalem 

 

Verkondiging 
 

Zingen:        Gezang 101 : 1, 2 en 3 (GK) 

1 De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 

Gaat tot zijn hemelwoning. 

Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan, 
Omstraald van morgenlicht, 

Voor 's Vaders aangezicht. 

 
2 Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 

Het leven weergenomen. 

Nu is zijn uur gekomen. 
Gods paradijs zal opengaan 

En heel de hemel wijd 

Weerkaatst zijn heerlijkheid. 
 

3 De Vader stelt Hem in de troon 

Als Christus en als Here, 
Bekleed met macht en ere. 

De heerschappij is aan de Zoon, 
Wiens goddelijk geweld 

De laatste vijand velt. 

 
Gebed 
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Mededeling diakenen 

 
Zingen:              Opwekking 366 

Kroon Hem met gouden kroon  

het Lam op zijne troon!  
Hoor, hoe het hemels loflied al 

verwint in heerlijk schoon.  

Ontwaak! mijn ziel en zing  
van Hem, die voor u stierf.  

En prijs Hem in all' eeuwigheên  

die 't heil voor u verwierf.  
 

Kroon Hem, der liefde Heer!  

Aanschouw Hem, hoe Hij leed.  

Zijn wonden tonen 't gans heelal  

wat Hij voor 't mensdom deed.  

De eng'len om Gods troon,  
all' overheid en macht,  

zij buigen dienend zich terneer  

voor zulke wond're pracht.  
 

Kroon Hem, de Vredevorst!  

Wiens macht eens heersen zal  
van pool tot pool, van zee tot zee.  

't Klinkt over berg en dal.  

Als alles voor Hem buigt  
en vrede heerst alom,  

wordt d'aarde weer een paradijs.  

Kom, Here Jezus, kom!  
 

Zegen 


