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liederen voor de dienst, uit de bundel 
Wij knielen voor uw zetel neer

1 Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij Heer, en al uw leden
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren uit de dood 
zich diep eerbiedig buige.

2 Die ons, gereinigd door uw bloed, 
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, 
de moed van koningen gegeven.
U zij de roem, U zij de lof, 
U d'eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 

In bidden en in smeken, maak onze harten één

1 In bidden en in smeken 
maak onze harten één.
Wij hunk'ren naar een teken, 
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden 
aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden 
de gaven van zijn hand.



2 Wijd open staan de deuren, 
nu is de toegang vrij.
Voor wie verwees hier treuren 
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren, 
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren, 
de Geest, die troost en leidt.

woord van welkom

intochtslied psalm 47: 1,2

1 Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd
prijst met handgeklap, 's HEREN koningschap.
Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht, geeft z' in onze macht.
Met zijn eigen hand meet Hij Jakob 't land,
die daar woont met trots, als beminde Gods.

2 God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, 's Konings eer heft aan.
Heel de aarde hoort naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt, troont in heiligheid.

bemoediging en groet

gebed om ontferming

gloria psalm 47: 3



3 Maakt het dan bekend, Godes regiment
houdt de volken saam, geeft hun rang en naam.
Eedlen treden aan om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, het betrekt de wacht.
Hem, die 't aards geweld, paal en perken stelt.
Hem zij lof en eer, den verheven Heer. 

gebed tot de Geest

Schriftlezing Handelingen 1: 1-11

antwoordlied lied 661

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

preek

geloofslied 665

2 Loof Hem, die van de Geest ontving
voor altijd zijn rechtvaardiging,
de Geest, die Hem herleven doet
in mensen, menselijk vlees en bloed.

3 Hij die, ontheven hemelhoog,
te stralend voor het sterflijk oog,
aan de engelen verschenen is
in ’t licht van zijn verrijzenis, –



4 Hij is aanwezig in het woord,
dat wordt gepredikt en gehoord
in heel de wereld en geloofd,
en dat ons zegent hoofd voor hoofd.

5 Om Christus’ wil zijn wij verblijd,
 die inging in Gods heerlijkheid

en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, – de Zoon.

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

lied samen met het koor  Op een lichte wolkenwagen

1 Op een lichte wolkenwagen
wordt de Heer van d' aard gedragen,
vaart Hij op naar 's hemels troon,
vaart Hij op naar 's Hemels troon.

 
2 Alles moet voor Hem zich buigen;

ied're tong Zijn lof getuigen,
en Hem eren als Gods Zoon,
en Hem eren als Gods Zoon!

3 Vorsten, machten, krachten, tronen;
zij die 't hemelrijk bewonen,
eren Jezus' heerlijkheid
eren Jezus' heerlijkheid.

4 Alle macht is Hem gegeven;
en wat leeft en nog zal leven,
is tot Zijne dienst bereid,
is tot Zijne dienst bereid!



5 Geeft, o zondaars, Hem uw harten;
klaagt, o kranken, Hem uw smarten,
zegt, o armen, Hem uw nood,
zegt, o armen, Hem uw nood.

 
6 Ziet, Hij stierf om u het leven,

rijkdom, vrede, vreugd te geven,
eeuwig leven na de dood,
eeuwig leven na de dood!

inzameling van de gaven

tijdens de collecte zingt het koor 'Wat de toekomst brengen moge'
op de melodie van 'The rose'

slotlied 871

1 Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt.

2 Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt.

3 Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed.



4 Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin, 
stem met het lied der eng'len in. 

opdracht en zegen, beantwoord met driemaal 'Amen' 


