
 Zingen Hemelhoog 216  
1. Kroon Hem met gouden kroon,    2. Kroon Hem, der liefde Heer, 
het Lam op Zijnen troon.     aanschouw Hem hoe Hij leed. 
Hoor, hoe het hemels loflied al,    Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 
verwint in heerlijk schoon.     wat Hij voor ’t mensdom deed. 
Ontwaak, mijn ziel en zing     De eng’len aan Gods troon, 
van Hem, die voor u stierf.     all’ overheid en macht, 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,    zij buigen dienend zich ter neer, 
die ’t heil voor u verwierf.     voor zulke wondermacht. 
 
3. Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt  
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom. 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 

2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied Hemelhoog 214 
 
1. In bidden en in smeken,     2. Wijd open staan de deuren, 
maak onze harten een.     nu is de toegang vrij. 
Wij hunk'ren naar een teken,    Voor wie verweesd hier treuren 
o, laat ons niet alleen.     is Jezus' hulp nabij. 
De Heiland is getreden     Al dreigen nog gevaren, 
aan 's Vaders rechter hand:     al wacht ons kruis en strijd, 
wij wachten hier beneden     de Geest zal ons bewaren, 
de gaven van zijn hand.     de Geest, die troost en leidt. 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 

 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
De volgende Erediensten zijn op: 
28-05 om 09.30 uur Voorganger ds. H.J van Maanen 
28-05 om 19.00 uur Jongerendienst - Voorganger ds. H. van Wijnen 

     LITURGIE voor Hemelvaartsdag van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op donderdag 25 mei 2017 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Geke Meuleman 
             Organist: Henk van der Weerd 

Koster: Jan en Berta 
 

Thema:  
Blijf in de stad, totdat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed 

 
Zingen voor de dienst 
Opw. 71 Jezus leeft in eeuwigheid 
Opw. 369 Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 47 
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.  
 
3. Maakt het dan bekend: / Godes regiment  
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.  
Eed’len treden aan / om op wacht te staan.  
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht.  
Hem, die 't aards geweld / paal en perken stelt,  
Hem zij lof en eer, / den verheven Heer.  
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij het thema 
 



Zingen Opw. kids 539 
Lees je Bijbel bidt elke dag     Read your bible pray every day 
bidt elke dag, bidt elke dag     pray every day, pray every day 
Lees je Bijbel bidt elke dag     Read your bible pray every day 
Dat je groeien mag      if you want to grow 
Dat je groeien mag      if you want to grow 
Dat je groeien mag      if you want to grow 
Lees je Bijbel bidt elke dag     Read your bible pray every day 
Dat je groeien mag      if you want to grow 
 
 
Verootmoediging, nadering en gebed bij de opening van de Schriften 
 
 
Lezing Daniel 7 : 1 - 14 
1-2In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniël een droom, beelden 
kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon 
aldus: 
‘Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote 
zee in beroering brachten.3Vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een andere 
gestalte. 4Het eerste dier leek op een leeuw, maar dan met adelaarsvleugels. Ik zag hoe 
zijn vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten overeind 
werd gezet als een mens en ook het hart van een mens kreeg. 5Toen verscheen er een 
tweede dier; het leek op een beer en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben 
tussen de tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de woorden: “Sta op, 
eet veel vlees.” 6Daarna zag ik een ander dier; het leek op een panter, maar dan met vier 
vogelvleugels op zijn rug, en het had ook vier koppen. Dit dier werd macht toebedeeld. 
7Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde dier, angstaanjagend, 
afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde 
alles, en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die 
daarvoor verschenen waren, en het had tien horens. 8Toen ik naar de horens keek zag ik 
hoe een kleine, nieuwe horen tussen de andere opkwam; drie van de oude horens werden 
uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen bevonden zich ogen als 
mensenogen en een mond vol grootspraak. 9Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat 
er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere 
wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. 10Een rivier van 
vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, 
tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken 
werden geopend. 11Ik zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de 
horen, ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven. 
12De andere dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van 
leven gegund. 13In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel 
iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem 
geleid. 14Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, 
welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige 
heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. 

Zingen Lied 661 : 1 en 2 
1. Ten hemel opgevaren is, halleluja, 
Christus die Heer en Koning is, halleluja. 
 
2. Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja, 
heerst over hemel, zee en land, halleluja. 
 
Lezing N.T. Lucas 24 : 36 - 53 
36Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 
‘Vrede zij met jullie.’ 37Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een 
geestverschijning te zien. 38Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en 
waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het 
zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals 
jullie zien dat ik heb.’ 40Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41Omdat ze 
het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: 
‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 43Hij nam 
het aan en at het voor hun ogen op. 44Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb 
ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de 
Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45Daarop maakte hij hun 
verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46Hij zei tegen hen: ‘Er staat 
geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan 
uit de dood, 47-48en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot 
inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis 
afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader 
aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende 
hen. 51Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 
52Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 53waar ze 
voortdurend in de tempel waren en God loofden. 
 
Zingen Lied 661 : 3 - 6 
3. Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja, 
wat in de psalm geschreven staat, halleluja. 
 
4. De Heer verleent zijn majesteit, halleluja, 
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja. 
 
5. Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja, 
de Here Christus die regeert, halleluja. 
 
6. De heilige Drievuldigheid, halleluja, 
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja. 
 
 
Verkondiging 
 


