
 
 

 
 

 1 

  LIEDERENBLAD 
Hemelvaartsdag 
Donderdagmorgen 26 mei 2022  
Voorganger: Ds. C. van Dam 
Organist / Piano:  Niels 
Thema:  
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 663 LB2013 
1.Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
  
2.Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: NPB. 21 :1 en 2  
1. HEER, ontzagwekkend is uw kracht! 
Daarover juicht de koning. 
Aan U dankt hij zijn kroning. 
Zijn wens hebt U tot stand gebracht. 
Als machtig eerbetoon 
siert hem een gouden kroon. 
 
2. Hij vroeg een lange levenstijd. 
Die hebt U hem gegeven: 
voor eeuwig mag hij leven. 
U geeft hem glans en majesteit. 
Uw goddelijk gezicht 
zet hem in stralend licht. 
 
Opwek. 764 
U zult altijd voor ons strijden 
U hebt steeds uw trouw getoond 
Deze waarheid is mijn blijdschap 
Heer, U draagt de zegekroon 
U, mijn helper en beschermer 
U, mijn redder en mijn vriend 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 

Waar uw grootheid wordt bezongen 
Wil ik knielen voor uw troon 
Waar U bent, verstilt de onrust 
Want U draagt de zegekroon 
Vul dit huis nu met uw glorie 
Vul ons hart met heilig vuur 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 
 
Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon 
 
U zult altijd voor ons pleiten 
U zocht door tot U ons vond 
En geen macht kan U bestrijden 
Want U draagt de zegekroon 
U bent Jezus, de Messias 
Die de wereld redding biedt 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 
 
Refrein 
 
Elke muur wordt neergehaald ) 
Ieder bolwerk afgebroken ) 
U draagt de zegekroon ) 4x 
U overwon, U overwon! ) 
 
Aan het kruis leek U verslagen 
Maar U hebt de dood onttroond 
Zelfs het graf kon U niet houden 
Want U draagt de zegekroon 
 
Refrein 
 
Elke muur wordt neergehaald ) 
Ieder bolwerk afgebroken ) 
U draagt de zegekroon ) 6x 
U overwon, U overwon! ) 
 
Geloofsbelijdenis 
  
JdH. 33 :1 en 3 (daar ruist langs de wolken) 
1.Daar ruist langs de wolken  
een lief'lijke Naam, 
Die hemel en aarde verenigt tezaam 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland,  
mijn lust en mijn lied  
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  LIEDERENBLAD 
Eens buigt zich ook alles  
voor Jezus in 't stof, 
En d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w' om Jezus  
verheerlijkt eens staan, 
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d' eer, 
Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer! 
 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Lucas 24:39 - 53 

          Hebreeën 1:1 - 4 
 
Kindermoment:  
 
Lied 229 :1 en 3 (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. 

 
3.De Vader stelt Hem in de troon 
als Christus en als Here, 
bekleed met macht en ere. 
De heerschappij is aan de Zoon, 
wiens goddelijk geweld 
de laatste vijand velt. 

  
Verkondiging:  
 
Lied 229:2 en 5 (LB1973) 
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. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

Slotlied: Psalm 72 (Dan zal Hij komen op de wolken) 
Dan zal Hij komen op de wolken. 
Verwacht, toch onverwachts, 
Zal Hij verschijnen aan de volken. 
En….,wordt het nooit meer nacht. 
Het donker zal voorgoed verdwijnen. 
Hij roept met hoog gezag 
Hij is het die ons komt bevrijden, 
Op deze jongste dag. 
 
Dan zullen alle volken zingen 
tot ere van Zijn naam. 
Zijn liefde zal ons dan omringen. 
De dood is afgedaan. 
De tranen zullen niet meer stromen. 
Hij is de levensbron, 
die ons nieuw leven toe doet komen. 
Herschept wat Hij begon. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


