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  LIEDERENBLAD 
Zondag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. L. Wullscheleger 
Thema:  ” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
ELB 140 
1.Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijnen troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
voor Hem die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, 
die 't heil voor u verwierf. 
 
2.Kroon Hem, de 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 ter neer 
voor zulke wond're pracht. 
 
3.Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
't klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Opwek.401 
Koning Jezus, wij verhogen U, 
Lam van God, wij brengen eer 
aan die was en is en komen zal, 
aan de hoog verheven Heer. 

  
Eeuwig duurt 
uw macht en heerschappij, 
daarom buigen wij ons neer 
en in Geest en waarheid brengen wij 
U alleen de hoogste eer. 

  
Koning Jezus, Heerser van 't heelal 
en de Heer van heel de aard, 
Koning, die voor eeuwig heersen zal; 
U bent onze lofprijs waard. 

  
Halleluja, Koning Jezus, 
halleluja, Lam van God, 
halleluja, Heer der Heren, 
U, die hoog verheven bent. 
  
Koning Jezus, wij verhogen U, 
Lam van God, wij brengen eer 
aan die was en is en komen zal, 
aan de hoog verheven Heer. 
 
Gebed  
 
OTH. 395 (De Here zegent jou) 
1.De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 
  
2.De Here zegent u en Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 
Lezing door een gemeentelid   

 
Bijbellezing: Mattheüs 28 : 16 - 20 [NBV] 
 
Psalm 47 :1 en 3 (OB) 

 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 majasteit,  
 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. 
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  LIEDERENBLAD 
Hij, de Vorst der aard', 
Is die hulde waard. 
 
Filmpje van de kindernevendienst 
 
Preek  .  
 
Gezang 229 :1,2 en 5 (LB1973) 
1.De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
omstraald van morgenlicht 
voor 's Vaders aangezicht. 

  
2.Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
het leven weergenomen. 
Nu is zijn uur gekomen; 
Gods paradijs zal opengaan 
en heel de hemel wijd 
weerkaatst zijn heerlijkheid. 
 
5.O, Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhindren, 
en open voor uw kindren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan 
ons tot uw bruiloft gaan. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Hemelhoog 516 
1.Halleluja! Zing voor Jezus, 
zittend aan Gods rechterhand. 
Halleluja! Hoog verheven, 
heersend over zee en land. 
Allerwegen klinkt het loflied 
voor de Heer, want Hij is goed. 
Hij die ons uit alle volken, 
vrijgekocht heeft met zijn bloed. 
 
2.Halleluja! Niet als wezen 
laat Hij ons hier ooit alleen. 
Halleluja! De Verhoogde 
blijft beneden om ons heen. 
Waar zijn Geest, de Geest der waarheid, 
tot ons spreekt op zijn gezag, 
weten wij van zijn belofte: 
Ik ben met u, elke dag. 
 
3.Halleluja! Brood des hemels, 
Herder die ons voedt en weidt. 
Halleluja! Tot U komen 
zondaars in vrijmoedigheid. 
Jezus, Voorspraak, 

Vriend, Verlosser, 
Hogepriester, pleit voor mij, 
waar bevrijde zielen zingen, 
eeuwig aan de dood voorbij. 

 
4.Halleluja! Heer der heren, 
aard’ uw voetbank, hemel uw troon. 
Halleluja! Gij wilt komen 
tot ons mensen, Mensenzoon. 
Gij maakt door uw levensbeker 
ons van dode werken rein, 
Gij de priester, Gij het offer, 
Gij geheim van brood en wijn. 

 
Slotlied: Gezang 314  
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 de aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
  
2.Gezanten gaan door alle landen, 
een heilge opdracht drijft hen voort, 
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, 
zij houden vast aan Jezus' woord. 
Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk, 
de wasdom is des Heren werk. 
  
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. 
  
4.Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! 
Eén kudde, 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 één! 
 
Zegen  
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gaat tot zijn hemelwoning 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
omstraald van morgenlicht 
voor 's Vaders aangezicht. 

  
2.Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
het leven weergenomen. 
Nu is zijn uur gekomen; 
Gods paradijs zal opengaan 
en heel de hemel wijd 
weerkaatst zijn heerlijkheid. 
 
5.O, Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhindren, 
en open voor uw kindren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan 
ons tot uw bruiloft gaan. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Hemelhoog 516 
1.Halleluja! Zing voor Jezus, 
zittend aan Gods rechterhand. 
Halleluja! Hoog verheven, 
heersend over zee en land. 
Allerwegen klinkt het loflied 
voor de Heer, want Hij is goed. 
Hij die ons uit alle volken, 
vrijgekocht heeft met zijn bloed. 
 
2.Halleluja! Niet als wezen 
laat Hij ons hier ooit alleen. 
Halleluja! De Verhoogde 
blijft beneden om ons heen. 
Waar zijn Geest, de Geest der waarheid, 
tot ons spreekt op zijn gezag, 
weten wij van zijn belofte: 
Ik ben met u, elke dag. 
 
3.Halleluja! Brood des hemels, 
Herder die ons voedt en weidt. 
Halleluja! Tot U komen 
zondaars in vrijmoedigheid. 
Jezus, Voorspraak, 

Vriend, Verlosser, 
Hogepriester, pleit voor mij, 
waar bevrijde zielen zingen, 
eeuwig aan de dood voorbij. 

 
4.Halleluja! Heer der heren, 
aard’ uw voetbank, hemel uw troon. 
Halleluja! Gij wilt komen 
tot ons mensen, Mensenzoon. 
Gij maakt door uw levensbeker 
ons van dode werken rein, 
Gij de priester, Gij het offer, 
Gij geheim van brood en wijn. 

 
Slotlied: Gezang 314  
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 de aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
  
2.Gezanten gaan door alle landen, 
een heilge opdracht drijft hen voort, 
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, 
zij houden vast aan Jezus' woord. 
Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk, 
de wasdom is des Heren werk. 
  
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. 
  
4.Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! 
Eén kudde, 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 één! 
 
Zegen  
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  LIEDERENBLAD 
Zondag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. L. Wullscheleger 
Thema:  ” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
ELB 140 
1.Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijnen troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
voor Hem die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, 
die 't heil voor u verwierf. 
 
2.Kroon Hem, de 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 ter neer 
voor zulke wond're pracht. 
 
3.Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
't klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Lofprijzing: Opwek.401 
Koning Jezus, wij verhogen U, 
Lam van God, wij brengen eer 
aan die was en is en komen zal, 
aan de hoog verheven Heer. 

  
Eeuwig duurt 
uw macht en heerschappij, 
daarom buigen wij ons neer 
en in Geest en waarheid brengen wij 
U alleen de hoogste eer. 

  
Koning Jezus, Heerser van 't heelal 
en de Heer van heel de aard, 
Koning, die voor eeuwig heersen zal; 
U bent onze lofprijs waard. 

  
Halleluja, Koning Jezus, 
halleluja, Lam van God, 
halleluja, Heer der Heren, 
U, die hoog verheven bent. 
  
Koning Jezus, wij verhogen U, 
Lam van God, wij brengen eer 
aan die was en is en komen zal, 
aan de hoog verheven Heer. 
 
Gebed  
 
OTH. 395 (De Here zegent jou) 
1.De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 
  
2.De Here zegent u en Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 
Lezing door een gemeentelid   

 
Bijbellezing: Mattheüs 28 : 16 - 20 [NBV] 
 
Psalm 47 :1 en 3 (OB) 

 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 majasteit,  
 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. 
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voor 's Vaders aangezicht. 

  
2.Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
het leven weergenomen. 
Nu is zijn uur gekomen; 
Gods paradijs zal opengaan 
en heel de hemel wijd 
weerkaatst zijn heerlijkheid. 
 
5.O, Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhindren, 
en open voor uw kindren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan 
ons tot uw bruiloft gaan. 
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1.Halleluja! Zing voor Jezus, 
zittend aan Gods rechterhand. 
Halleluja! Hoog verheven, 
heersend over zee en land. 
Allerwegen klinkt het loflied 
voor de Heer, want Hij is goed. 
Hij die ons uit alle volken, 
vrijgekocht heeft met zijn bloed. 
 
2.Halleluja! Niet als wezen 
laat Hij ons hier ooit alleen. 
Halleluja! De Verhoogde 
blijft beneden om ons heen. 
Waar zijn Geest, de Geest der waarheid, 
tot ons spreekt op zijn gezag, 
weten wij van zijn belofte: 
Ik ben met u, elke dag. 
 
3.Halleluja! Brood des hemels, 
Herder die ons voedt en weidt. 
Halleluja! Tot U komen 
zondaars in vrijmoedigheid. 
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Vriend, Verlosser, 
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Halleluja! Gij wilt komen 
tot ons mensen, Mensenzoon. 
Gij maakt door uw levensbeker 
ons van dode werken rein, 
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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 de aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
  
2.Gezanten gaan door alle landen, 
een heilge opdracht drijft hen voort, 
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, 
zij houden vast aan Jezus' woord. 
Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk, 
de wasdom is des Heren werk. 
  
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. 
  
4.Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! 
Eén kudde, 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 één! 
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Ontwaak, mijn ziel en zing 
voor Hem die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, 
die 't heil voor u verwierf. 
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    Weest te zaâm verheugd;  
    Zingt des Hoogsten eer;  
    Buigt u voor Hem neer. 
    Alles ducht Zijn kracht;  
    Alles vreest Zijn macht;  
    Zijne majasteit,  
 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. 
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    Zingt Zijn wonderdaân,  
    Zingt de schoonste stof,  
    Zingt des Konings lof, 
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Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
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voor 's Vaders aangezicht. 

  
2.Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
het leven weergenomen. 
Nu is zijn uur gekomen; 
Gods paradijs zal opengaan 
en heel de hemel wijd 
weerkaatst zijn heerlijkheid. 
 
5.O, Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhindren, 
en open voor uw kindren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan 
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heersend over zee en land. 
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voor de Heer, want Hij is goed. 
Hij die ons uit alle volken, 
vrijgekocht heeft met zijn bloed. 
 
2.Halleluja! Niet als wezen 
laat Hij ons hier ooit alleen. 
Halleluja! De Verhoogde 
blijft beneden om ons heen. 
Waar zijn Geest, de Geest der waarheid, 
tot ons spreekt op zijn gezag, 
weten wij van zijn belofte: 
Ik ben met u, elke dag. 
 
3.Halleluja! Brood des hemels, 
Herder die ons voedt en weidt. 
Halleluja! Tot U komen 
zondaars in vrijmoedigheid. 
Jezus, Voorspraak, 

Vriend, Verlosser, 
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waar bevrijde zielen zingen, 
eeuwig aan de dood voorbij. 

 
4.Halleluja! Heer der heren, 
aard’ uw voetbank, hemel uw troon. 
Halleluja! Gij wilt komen 
tot ons mensen, Mensenzoon. 
Gij maakt door uw levensbeker 
ons van dode werken rein, 
Gij de priester, Gij het offer, 
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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 de aard. 
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3.Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
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Halleluja! Hoog verheven, 
heersend over zee en land. 
Allerwegen klinkt het loflied 
voor de Heer, want Hij is goed. 
Hij die ons uit alle volken, 
vrijgekocht heeft met zijn bloed. 
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