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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
DONDERDAG 26 MEI 2022 
 
HEMELVAARTSDAG IN DE ALDE TSJERKE 

 
 
VOOR DE DIENST: LIED 140 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

 
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 van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem tot in eeuwigheid, Die ‘t heil voor U verwierf. 
 
2 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. 
 
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! 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
ZINGEN: PSALM 47 VERS 1 EN 2 

 
1 Volken weest verheugd, 
jubelt, toont uw vreugd, 
prijst met handgeklap 
‘s Heren koningschap. 
Ja, Hij is de Heer, 
volken slaat Hij neer, 
Zijn geduchte kracht 
geeft z’ in onze macht. 
Met Zijn eigen hand 
meet Hij Jakob ‘t land, 
die daar woont met trots, 
als beminde Gods. 
 
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: LIED 720 JOH. DE HEER 

 
1 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! 
 
2 Hij, Wiens dood verlossing schonk aan u en mij,  
zit gekroond met glorie aan Zijns Vaders zij. 
Jezus heeft verwonnen dood en hel aan ’t kruis. 
Jezus, Gloriekoning, ging naar ’t Vaderhuis. 
Dood en graf verwon Hij, juich uit volle borst: 
Jezus voer ten hemel, glorie onze Vorst! 
 
3 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 bemint. 
Dood en graf verwon Hij, juich uit volle borst: 
Jezus voer ten hemel, glorie onze Vorst! 

 
LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA 
 
ZINGEN: GEZANG 476 VERS 1 EN 5 LIEDBOEK 1973 

 
1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen  
spelend voor Gods aangezicht;  
Engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van ’s Vaders eeuwig welbehagen,  
Dienaar van Gods hoog bevel,  
Kind der maagd, Immanuël! 
 
5 Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot Uw verborgen tijd 
blijft de bruid Uw wederkomst verwachten, 
‘t einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, ‘t hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triomferen mag. 

 
GEBED 
 
1E LEZING: HANDELINGEN 1 VERS 1 T/M 11 

 
1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van 
Jezus beschreven, vanaf het begin 2 tot aan de dag waarop Hij in de 
hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de Heilige 
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Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 Dat 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. 4 Terwijl 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. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie 
gedoopt met de Heilige Geest.’ 6 Zij die daar bijeen waren, vroegen 
Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over 
Israël herstellen?’ 7 Hij 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. 8 Maar 
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.’ 9 Toen Hij dit gezegd 
had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een 
wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. 10 Terwijl Hij zo van hen 
wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 
twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze 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.’ 

 
ZINGEN: GEZANG 229 VERS 1, 2 EN 3 LIEDBOEK 1973 

 
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. 
 
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. 

 
2E LEZING: EFEZE 1 VERS 15 T/M 23 

 
15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heere 
Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, 16 dank ik God 
onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17 Moge de God 
van onze Heere Jezus Christus, de Vader in al Zijn luister, u de Geest 
schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult 
kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u 



4 

 

hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis 
die de heiligen van Hem ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de 
krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die 
macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de 
dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan Zijn rechterhand, 
21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en 
krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld 
maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd 
en Hem als Hoofd over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk, 23  
die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult. 

 
ZINGEN: GEZANG 229 VERS 4 EN 5 LIEDBOEK 1973 

 
4 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. 
 
5 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: GEZANG 641 

 
1 Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, 
dit is al waar ik op bouw.  
 
2 Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw.  
 
3 Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te na komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, 
dit is al waar ik op bouw.  
 
4 Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
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Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
Gij zijt al waar ik op bouw!  

 
DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
AANBEVELING DIGITALE COLLECTES 
 
ZINGEN: PSALM 68 VERS 6 EN 7 

 
6 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. 
 
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. 

 
ZEGEN  
 
ZINGEN: GEZANG 415 VERS 3 

 
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, Uw naam ter eer! 

 
 


