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                                                 Orde van dienst – Donderdag 26 mei 2022 | Hemelvaartsdag 
    Voorganger: ds. W.J. van Schaik 
    Organist: Jochen de Gier 
    Aanvang: 9.30 uur 

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst (Gemeente gaat 
hierna staan) 

 
Zingen: Psalm 97: 1 en 6 
 
1. Groot koning is de Heer.  
Volken bewijs Hem eer, 
Breek uit in jubel, aarde  
Nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd 
Zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht 
Heeft Hij zijn troon gesticht 
In de verborgenheid. 
 

6. Gods heil, Gods glorie staat 
Licht als de dageraad 
Reeds voor het oog te gloren 
Van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de Heer 
Stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, 
Wees in de Heer verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer!

Stil gebed en Votum en Groet 
 
Zingen: Gezang 235 ‘In bidden en in smeken’ 
 
1. In bidden en in smeken, 
maak onze harten één. 
Wij hunkren 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.

Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Handelingen 1: 4-11 
[4] Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de 
belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. [5] Johannes doopte 
met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ [6] Zij die bijeengekomen waren, 
vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ [7] 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. [8] 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.’ [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? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, 
zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 
 
Schriftlezing: Filippenzen 2: 5-11 
[5] Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. [6] Hij die de gestalte van God had, hield zijn 
gelijkheid aan God niet vast, [7] maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd 
gelijk aan een mens. En als mens verschenen, [8] heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de 
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dood – de dood aan het kruis. [9] Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die 
elke naam te boven gaat, [10] opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de 
aarde en onder de aarde, [11] en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 
 
Zingen: Gezang 231: 1, 3 en 4 ‘Wij knielen voor uw zetel neer 
 
1. Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige! 

3. U, die als Heer der heerlijkheid 
verreest tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, 
ook die Hem heeft doorsteken! 
Elk zal Hem juichend hulde bien 
of om ontferming smeken. 

 
4. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
die dag zal zeker komen. 
Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
wordt reeds van ver vernomen. 
Ja, halleluja, ja Hij komt! 
Juicht, mensen, eng'len, samen. 
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 
juicht allen! Amen, amen! 
 
Prediking 
 
Zingen: Psalm 113: 1 en 2  
 
1. Prijs, halleluja, prijs de Heer, 
gij ’s Heren knechten, immermeer 
moet ’s Heren naam gezegend wezen. 
Van waar de zon in ’t oosten straalt, 
tot waar ze in ’t westen nederdaalt, 
zij ’s Heren grote naam geprezen. 
 

2. Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de Heer der heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren.

Geloofsbelijdenis van Nicea 

Dankgebed en voorbeden 
Collectemoment 
 
Slotzang: Gezang 308 ‘In Christus is noch west noch oost’ 
 
1. In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één broederschap rust in zijn troost, 
één wereld in zijn woord. 
 

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 

3. Broeders, één band is ’t die ons bindt 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
wie onze Vader dient als kind, 
is Christus toegewijd. 

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 
Zegen (staande) 
 


