
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag  
 
Voorganger: M.N. Blankers uit Babyloniënbroek 
Organist: Erwin vd Garde 
 
Samenzang: Psalm 47 vers 1 en 3 
 
1.  
Juicht, o volken, juicht; 
Handklapt, en betuigt 
Onzen God uw vreugd; 
Weest te zaâm verheugd; 
Zingt des Hoogsten eer; 
Buigt u voor Hem neer. 
Alles ducht Zijn kracht; 
Alles vreest Zijn macht; 
Zijne Majesteit 
Maakt haar heerlijkheid, 
Over 't rond der aard', 
Wijd en zijd vermaard. 
 
3. 
God vaart, voor het oog, 
Met gejuich omhoog; 
't Schel bazuingeluid 
Galmt Gods glorie uit. 
Heft den lofzang aan, 
Zingt Zijn wonderdaân, 
Zingt de schoonste stof, 
Zingt des Konings lof 
Met een zuiv'ren galm, 
Met een blijden psalm; 
Hij, de Vorst der aard', 
Is die hulde waard. 

 
 
Votum en Groet 
 
 



 
 
 
Samenzang: Weerklank 242 vers 1, 2 en3 
 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan, 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
Samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis. 
'T Werk van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt, 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
Naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
Mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer. 
'T Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Samenzang: Psalm 68 vers 16 en 17 
 
16. 
Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 



Heft psalmen op naar 't hemelhof, 
Van ouds Zijn troon en woning; 
Waar Hij, bekleed met eer en macht, 
Zijn sterke stem verheft met kracht, 
En heerst als Sions Koning. 
Geeft sterkt' aan onzen God en HEER; 
Hij heeft in Israël Zijn eer 
En hoogheid willen tonen. 
Erkent dien God; Hij is geducht; 
Hij doet Zijn sterkte boven lucht 
En boven wolken wonen. 
 
17. 
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 

Gebed 
 
Schriftlezing:  Lukas 24 vers 36 - 53 
 
Samenzang: Weerklank 189 vers 1, 2 en 3 
 
1. 
Kroon Hem met koningskroon, 
het Godslam op Zijn troon! 
Het hemels loflied overwint 
in lofzang voor de Zoon. 
Ontwaak mijn ziel en zing 
voor Hem Die voor mij stierf. 
Ik prijs Hem als mijn eeuw'ge Vorst 
Die ’t heil voor mij verwierf. 
 
2 
Kroon Hem, de Zoon van God 
gezeten op Zijn troon! 



En elk die volgt, waar Hij eens ging, 
kroon Hem als Mensenzoon. 
Die onze nood begreep, 
de last die ons bezwaart; 
en alle schuld gedragen heeft. 
Tot rust komt heel de aard'. 
 
3 
Kroon Hem de Levensvorst. 
Hij overwon het graf. 
Verrezen is Hij, glorieus 
Die ons het leven gaf. 
Wij zingen nu voor Hem 
Die stief en hoog verrees, 
De dood versloeg en leven geeft 
en zo Gods kracht bewees. 
 

Verkondiging:   
 
Samenzang: Weerklank 189 vers 4, 5 en 6 
4 . 
Kroon Hem, die liefde is, 
Hem die zijn wonden toont, 
ook nu Hij hoog verheven is 
en aan Gods zijnde troont 
Zijn glorie is te groot, 
verblindend voor het oog. 
De engelen buigen zich terneer 
voor Hem die troont omhoog. 
 
5.  
Kroon Hem, de vredevorst. 
Zijn koninkrijk breekt aan! 
De oorlog wijkt van pool tot pool, 
zijn vrede breekt zich baan. 
De hooggelegen stad 
weerspiegelt dan zijn licht. 
Daar zingen volken straks tot zijn eer 



in kleurrijk lofgedicht. 
 
6.  
Kroon Hem, de hemelheer, 
de schepper van elk ding! 
Kroon Hem tot koning, die de naam 
van levensvorst ontving. 
Ik geef u alle eer, 
mijn lied is u gewijd, 
die stierf en leeft en koning is 
in alle eeuwigheid. 
 
 
Dankgebed 
 
 
Samenzang: Psalm 134 vers 3 
3.  
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
 
Zegen 
  
  
 


