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Orgelspel 
Welkom 
Zingen Opwekking 407:1,3 
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt 
Gij! 

 
Als Christus komt 
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding 
voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 
O Heer, hoe groot zijt Gij! 

 
Bemoediging en Groet 
Gebed 
Lezing Handelingen 1:1-3 
Zingen ELB 58:1 
Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein: 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 



Lezing Handelingen 1:4-8 
Zingen ELB 146 
Kom, o Heil’ge Geest van God, wij verwachten U.          ) 
Kom, o Heil’ge Geest van God; bedauw ons hart opnieuw.            )2x 
 
Refrein: 
Openbaar de Vader. Heilig Jezus’ naam. 
Leid ons in de waarheid. Bind ons saam. 
 
Kom, o Heil’ge Geest van God, wij verwachten U. 
Kom, o Heil’ge Geest van God; bedauw ons hart opnieuw. 
 
Lezing Handelingen 1:9-11 
Zingen Gezang 281 
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. 

  
Overdenking 
  
Zangblok 
ELB 139 
Jezus, wij verhogen U, 
wij erkennen U als Heer. 
U bent hier, in ons midden, Heer, 
en onze lofprijs geeft U eer. 
 
 

Refrein 1: 
Als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon. 
Kom, Heer Jezus en neem uw 
plaats. 

 
  



ELB 140 
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’ eeuwigheen 
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! 
 
ELB 142 
Majesteit, 
groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus 
en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, 
God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon 
vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. 
 
 
 

Refrein: 
Dus verhoog, 
maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 
Volk van God 
kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, 
groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood 
werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 

  
Gebeden 
Collecte  



Zegen afgesloten met Opwekking 7 
Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid, 
zingt ’t gans heelal uw naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met ’t engelenkoor: 
Heilig, heilig, 
heilig is onze God, 
de Heer Zebaoth. 
Hemel en aarde 
zijn van uw grootheid vol. 
Hemel en aarde 
zijn van uw grootheid vol. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
Amen. 
 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken of contact opnemen met 
Ds Gert de Ruiter (06 37 45 55 99) 
 
 

Voor de collecte(s) kunt u onderstaande QR codes gebruiken 

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 


