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Welkom 

 

Opwekking 181 

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

Stil gebed, votum en groet 

 

Opwekking 349 

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand.  
Hemel en aard' verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog. 
 

Gebed 

 

Schriftlezing: Handelingen 1: 1–11 

Jezus opgenomen in de hemel 
1In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en 

het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het 

begin 2tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd 

opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de 

heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun 

opdracht was. 3Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn 

lijden en dood herhaaldelijk bewezen door 

gedurende veertig dagen in hun midden te 

verschijnen en met hen over het koninkrijk van God 

te spreken. 
4Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: 

‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten 

op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van 

Mij hebben gehoord. 5Johannes doopte met water, 

maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige 

Geest.’ 6Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: 

‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het 

koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij antwoordde: 

‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn 

macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik 

waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 
8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, 

zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn 

in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de 

uiteinden van de aarde.’ 
9Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen 

omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat 

ze Hem niet meer zagen. 10Terwijl Hij zo van hen 

wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, 

stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij 

hen. 11Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de 

hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in 

de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze 

terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben 

zien gaan.’ 

 

Opwekking 359 

1. De hemel juicht 
tot eer van de verrezen Heer. 
En alles buigt 
voor de schoonheid van de Heer. 
2. In eeuwigheid zal Hij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 
3. Kom zing met mij 
tot eer van de verrezen Heer; 
Hij kocht ons vrij 
met zijn leven en zijn eer. 
4. In eeuwigheid zult gij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
Uit eerbied voor Gods Zoon. 
 

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1–4 
1Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef 

dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de 

rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet 

op wat op aarde is. 3U bent immers gestorven, en uw 

leven ligt met Christus verborgen in God. 4En 

wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in 

luister verschijnen, samen met Hem. 

 

Opwekking 40 

1 Zoek eerst het Koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Halleluja, halleluja. 
2 Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt.  
Halleluja, halleluja. 
3 Bid en u zal gegeven zijn, 
zoek en gij zult het zien, 
klop en de deur zal voor u opengaan.  
Halleluja, halleluja. 
 

Verkondiging 

 

Psalm 47 (berijming  2021) 

1. Juich, applaudisseer  

voor de hoogste HEER. 

Volken, zing voor Hem, 

zing met hart en stem: 

vol van majesteit 

heerst Hij wereldwijd. 

God kiest onze kant: 
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onze aartsvijand 

buigt nu voor ons neer; 

niemand biedt verweer. 

Krachtig geeft zijn hand 

ons een prachtig land. 

2. Juich, want God stijgt op; 

vreugde klimt ten top. 

Luid trompetgeschal 

schettert overal. 

Prijs de koning, zing 

vol bewondering. 

Wat een machtsvertoon: 

God zit op zijn troon. 

Heersers treden aan 

om voor Hem te staan. 

Wat een erewacht; 

God heeft alle macht! 

 

Gebeden 

Collecteaankondiging: 

1. Mercy ships 

2. Kerkelijke kassen en kerk 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in het rijk van de dood, 

op de derde dag opgestaan van de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof de heilige, katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en het eeuwige leven. 

Amen.

Gezang 235 

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 verweesd 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. 

 

Zegen, 
te beantwoorden met gezang 456:3: 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 


