
 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied Hemelhoog 216: 1 en 3  ‘Kroon hem met gouden kroon’ 

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 in all’ eeuwigheên, 

die ’t heil voor u verwierf. 

 

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. 

 

Zegen (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende erediensten zijn:  

29-05    9:30 uur voorganger ds. G.H. Labooy  

29-05  14:30 uur voorganger ds. H.J. van Maanen   Aangepaste dienst 

29-05  19:00 uur voorganger ds. André Priem  Jongerendienst 

 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Organist: Jeroen van der Scheer 

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

Thema: ‘Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed’ 

 
Voor de dienst:  
Hemelhoog 220  ‘Wij knielen voor uw zetel neer’  

 

Woord van welkom 

 

Aanvangslied: Psalm 47: 1 en 2 

1. Volken weest verheugd,    2. God stijgt blinkend schoon 

jubelt, toont uw vreugd,    met gejuich ten troon. 

prijst met handgeklap    Luid bazuingeschal 

's Heren koningschap.    meldt het overal. 

Ja, Hij is de Heer,     Zingt Gods eer, heft aan, 

volken slaat Hij neer,    's Konings eer, heft aan. 

zijn geduchte kracht     Heel de aarde hoort 

geeft z' in onze macht.    naar des Heren woord, 

Met zijn eigen hand     is zijn rijksgebied. 

meet Hij Jakob 't land,    Zingt een kroningslied! 

die daar woont met trots,    Die de volken leidt 

als beminde Gods.     troont in heiligheid. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet   

 

Vervulling van de schriften en lofzang:  

De psalm voorzegde het: God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon! 

Zie nu hoe in vervulling gaat, wat in de psalm geschreven staat! 

 

Zingen direct aansluitend Lied 661 

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. 

 

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. 

 

Gebed van toenadering 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Kindermoment 

 

Schriftlezing: Daniel 7: 9-14 
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 hoorn, 

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 nachtelijk visioen 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 HH 219: 1 

Een grote Hogepriester 

 de hemel doorgegaan, 

is voor de troon gaan staan  

en offert al Zijn liefde. 

Hij heeft Zichzelf gegeven,  

Hij plengt Zijn Eigen bloed; 

geloof het vast, houd moed:  

Zijn dood belooft u leven! 

 

 

 

 

Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14 
1In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus 

beschreven, vanaf het begin 2tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd 

opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, 

had gezegd wat hun opdracht was. 3Dat 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. 4Terwijl 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. 5Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met 

de heilige Geest.’ 6Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan 

binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij 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. 8Maar 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.’ 9Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen 

omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer 

zagen. 10Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, 

stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11Ze 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.’ 12Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug 

naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13Toen 

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 Zeloot en Judas, de zoon 

van Jakobus. 14Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen 

en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. 
 

 

Verkondiging 

 

Zingen Hemelhoog 214  ‘In bidden en in smeken’ 

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. 

 

 


