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Welkom en mededelingen 
 
Gezang 314: 1 en 3 
1 Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijns is d’ aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
3 Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken saâm, 
wij roemen in één Vadernaam. 
 
Stil gebed, votum en groet 

 
Psalm 145: 3, 4 en 5 
3 Genadig en barmhartig is de HEER, 
lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 
U loven, HEER, de werken van uw handen, 
de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o HEER, uw hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid ondervinden. 
4 Zij roemen in uw koningschap, o HEER, 
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 
een vorst, bekleed met macht en majesteit. 
Uw heerschappij is over alle tijden, 
ieder geslacht zal zich in U verblijden. 
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen 
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 
5 Zie, aller ogen zijn op U gericht, 
HEER, die te rechter tijd hun nood verlicht. 
Gij opent uwe hand, en al wat leeft 
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 
Rechtvaardig is de HEER in al zijn wegen, 
in al zijn daden is Hij ons genegen. 
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Efeziërs 4: 1-16 (NBV21) 
Christus als fundament 
1Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan 
ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping 
die u hebt ontvangen: 2wees altijd nederig, 
zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit 
liefde. 3Span u in om door de samenbindende kracht 
van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u 
geeft: 4één lichaam en één geest, zoals u één hoop 
hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, 
één doop, 6één God en Vader van allen, die boven 
allen, door allen en in allen is. 
7Aan ieder van ons is genade geschonken naar de 
maat waarmee Christus geeft. 8Daarom staat er: ‘Toen 
Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen 
mee en schonk Hij gaven aan de mensen.’ 9‘Hij steeg 
op’ – wat betekent dat anders dan dat Hij ook is 

afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10Hij die 
is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven 
de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te 
vullen. 11En Hij is het die zowel apostelen heeft 
aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het 
evangelie als herders en leraren, 12om de heiligen toe 
te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het 
lichaam van Christus opgebouwd, 13totdat wij allen 
samen door ons geloof en door onze kennis van de 
Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van 
de volmaakte mens, van de tot volle wasdom 
gekomen volheid van Christus. 14Dan zijn we geen 
onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen 
en met elke wind meewaaien, met wat er maar 
verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn 
wanneer ze anderen listig en doortrapt op een 
dwaalspoor willen brengen. 15Dan zullen we, door ons 
aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, 
samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: 
Christus. 16Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam 
samenhang, en wordt het ondersteund en 
bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel 
draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, 
dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. 
 
Heidelbergse Catechismus zondag 18 
46. Vraag: Wat verstaat gij onder: opgevaren naar de 
hemel? 
Antwoord: Dat Christus voor de ogen van zijn 
discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en 
daar is tot ons heil, totdat Hij wederkomt om te 
oordelen de levenden en de doden. 
47. Vraag Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde 
der wereld, zoals Hij ons beloofd heeft? 

Antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig 
God. Wat zijn menselijke natuur aangaat, is Hij niet 
meer op aarde maar naar zijn godheid, majesteit, 
genade en Geest wijkt Hij nooit van ons. 

48. Vraag Worden dan de twee naturen in Christus 
niet van elkaar gescheiden, indien zijn mensheid niet 
overal is waar zijn godheid is? 
Antwoord: Volstrekt niet. Zijn godheid kan door niets 
omsloten worden en is alom tegenwoordig; daaruit 
volgt dat zij wel buiten zijn aangenomen mensheid is, 
maar toch ook in haar is en persoonlijk met haar 
verenigd blijft. 

49. Vraag Welke betekenis heeft de hemelvaart van 
Christus voor ons? 
Antwoord: Ten eerste is Hij in de hemel onze 
Pleitbezorger voor het aangezicht van zijn Vader. 

Ten tweede hebben wij in Hem ons vlees in de hemel 
tot een betrouwbaar onderpand dat Hij als het Hoofd 
ons, zijn leden, ook tot Zich zal nemen. 

Ten derde zendt Hij van zijn kant ons zijn Geest als 
onderpand, door wiens kracht wij zoeken wat boven 
is, waar Christus zit aan de rechterhand Gods, en niet 
wat op de aarde is. 
 
Psalm 68: 6 en 7 
6 O stoet van wie het heil bevocht 
en grote overwinningstocht, 
o Heer, die zijt geprezen! 
Gij God, die duizend- duizendmaal 
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aanbeden wordt in elke taal, 
almachtig Opperwezen! 
Zie hoe de Heer ten hemel vaart, 
vurige wagen, vurig paard, 
wolk die den Heer verhulde. 
Gevangen de gevangenis! 
Hij die ons hoogst verlangen is 
ontvangt de hoogste hulde. 
7 God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
Preek 
 
Gezang 296 
1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. 
Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem 
de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. 
Hoor naar zijn stem. 
Reeds wenken ons van boven 
de scharen, die Hem loven. 
2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last 
een open deur ten leven. 
Werp van u af 
wat Ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen 
bij wie mijn woord bewaren. 
3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
nog is de worst'ling gaande. 
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij: 
Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in 't lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden. 
 
Gebed 

Collecteaankondiging: 
1. Rehabilitatie druggebruikers Nepal 

2. Evangelisatie

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. 
 
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 314: 4 
4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! 
Eén kudd’, één Herder is beloofd. 
De volken buigen zich te gader 
voor Jezus Christus, aller Hoofd! 
Dat toch de dag des heils verscheen, 
dan worden aard' en hemel een! 
 
Zegen (3x amen) 


