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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
DONDERDAG 13 MEI 2021 
 
HEMELVAARTSDAG 

 
 
M.M.V. YMKJE DE VRIES, ORGEL, EN WERKGROEP EREDIENST, ZANG 
 
ZINGEN: KROON HEM MET GOUDEN KROON 

 
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 
van Hem, Die voor u stierf. 
En prijs Hem tot in eeuwigheid, 
Die ‘t heil voor U verwierf. 
 
Kroon Hem, der 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. 
 
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, Heere Jezus, kom! 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
ZINGEN: PSALM 47: 2 

 
God stijgt blinkend schoon 
met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal 
meldt het overal. 
Zingt Gods eer, heft aan, 
‘s Konings eer, heft aan. 
Heel de aarde hoort 
naar des Heren Woord, 
is Zijn rijksgebied. 
Zingt een kroningslied! 
Die de volken leidt 
troont in heiligheid. 
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STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
ZINGEN: KLEIN GLORIA 

 
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne,  
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 

 
GEBED 
 
1E LEZING: HANDELINGEN 1: 6 T/M 14 

 
Zij die bijeengekomen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat u dan binnen 
afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: 
‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in Zijn macht heeft 
vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen 
zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, 
zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel 
Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Toen Hij dit 
gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen 
in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen 
wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 
twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat 
staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, Die uit jullie midden in de 
hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem 
naar de hemel hebben zien gaan.’ Daarop keerden de apostelen van 
de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op 
een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, 
gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en 
Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en 
Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en 
Judas, de zoon van Jakobus. Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan 
het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van 
Jezus, en met Zijn broers. 

 
ZINGEN: DE DAG VAN ONZE VORST BRAK AAN 

 
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. 
 
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. 
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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. 

 
2E LEZING: JOHANNES 16: 16 T/M 24 

 
Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien 
jullie Mij terug.’ Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat 
betekent wat Hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, 
maar kort daarna zien jullie MiJ terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? Wat 
betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt Hij toch?’ Jezus begreep dat 
ze Hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat Ik 
bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort 
daarna zien jullie Mij terug”? Waarachtig, Ik verzeker jullie: je zult 
huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, 
maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart 
heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind 
geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er 
een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal 
jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde 
afnemen. Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Maar Ik verzeker 
jullie: wat je de Vader ook vraagt in Mijn naam – Hij zal het je geven. 
Tot nu toe hebben jullie niets in Mijn naam gevraagd, maar vraag het 
en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. 

 
ZINGEN: WIE KAN ZIJN HOOG EN HEILIG RECHT 

 
Wie kan Zijn hoog en heilig recht 
ter wereld ooit verbreken? 
Wie zal Hem tegenspreken, 
Die voor Zijn kerk het pleit beslecht 
en haar na strijd en kruis 
voert in het Vaderhuis. 
 
O, Heer, Die onze Koning zijt, 
laat niets Uw rijk verhind’ren, 
en open voor Uw kind’ren 
de poorten van Uw woning wijd. 
Laat, met Uw feestkleed aan 
ons tot Uw bruiloft gaan. 

 
VERKONDIGING 
 
ZINGEN: WIJ KNIELEN VOOR UW ZETEL NEER 

 
Wij knielen voor Uw zetel neer, 
wij, Heer, en al Uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met liedren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
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voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeborene uit de dood, 
zich diep ootmoedig buige! 
 
Die ons, gereinigd door Uw bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U d’ eerkroon opgedragen. 
Geheel de aarde en ‘t hemelhof 
moet van Uw eer gewagen. 
 
U, Die als Heer der heerlijkheid 
verrees tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Ja, halleluja, zie, Hij komt! 
Juicht, mensen, engelen samen 
met vreugd, waar alles bij verstomt. 
Juicht allen! Amen, amen. 

 
DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA 
 
ZINGEN: GOUDEN HARPEN RUISEN  

 
Gouden harpen ruisen  
bij der eng’len zang. 
Paarlen poorten beiden  
’s Konings hemelgang. 
Jezus, Gloriekoning,  
vol van majesteit,  
ging Zijn troon bestijgen,  
Hem omhoog bereid. 
Dood en graf verwon Hij,  
juich uit volle borst: 
Jezus voer ten hemel,  
glorie onze Vorst! 
 
Biddend voor Zijn kind’ren  
in dat zalig oord. 
Roepend hen tot glorie  
eeuwig, ongestoord. 
Lief’lijk plaatsbereidend  
voor Zijn toevend kind. 
Daar waar Jezus eeuwig  
leeft en hen bemind. 
Dood en graf verwon Hij,  
juich uit volle borst: 
Jezus voer ten hemel,  
glorie onze Vorst! 
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AANBEVELEN DIGITALE COLLECTES 
 
ZINGEN: PSALM 68: 6 EN 7 

 
O stoet van wie het heil bevocht 
en grote overwinningstocht, 
o Heer, Die zijt geprezen! 
Gij God, Die duizend- duizendmaal 
aanbeden wordt in elke taal, 
almachtig Opperwezen! 
Zie hoe de Heer ten hemel vaart, 
vurige wagen, vurig paard, 
wolk die de Heer verhulde. 
Gevangen de gevangenis! 
Hij Die ons hoogst verlangen is 
ontvang de hoogste hulde. 
 
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. 

 
ZEGEN  
 
 


