
 

 

                                                                            
Liturgie voor de eredienst op Hemelvaartsdag  
     donderdag 13 mei 2021 om 10:00 uur 
in de Hervormde Kerk van Valkenburg a/Rijn   
 
       Voorganger: Ds. A. Christ uit Katwijk                               
   

               
                 
Ouderling van dienst: Maarten van der Meij 
Muzikale medewerking: 
Organist: Ton Baris 
Zang: Jacomina van der Plas  
en gemeenteleden 
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Orgelspel 
 
Jacomine zingt: Lied 383:1,2,3 (Weerklank) 

 Bundel ‘Weerklank’ 
1. Voor  ’t oog van Zijn discipelschaar 
    ten hemel opgenomen, 
    is Christus ons ten goede daar, 
    tot dat Hij weer zal komen. 
    Die onze straf gedragen heeft 
    en vrijspraak heeft verworven. 
    Hij komt en oordeelt al wie leeft  
    En al wie zijn gestorven. 
 
2. Als mens is Hij niet meer op aard, 
    als God zal Hij niet wijken. 
    Zijn majesteit behoedt, bewaart 
    en Zijn gena zal blijken. 
    Ook door Zijn Geest, de Pinkstergeest, 
    is Hij bij ons gebleven. 
    Zo is Zijn hemelvaart een feest, 
    een Zegen ons gegeven. 
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3. Hij is als Advocaat bereid 
    bij Vader op te treden. 
    Hoor hoe Hij bidt, hoor hoe Hij pleit: 
    ‘Ik heb voor hen geleden.’ 
    Ons Hoofd, Hij ging ons voor naar huis, 
    als pand aan ons gegeven: 
    Hij haalt Zijn lidmaten eens thuis 
    om daar met Hem te leven. 
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Psalm 118:9,10 
 
9.  Dit is de dag, die God deed rijzen, 
     juicht nu met ons en weest verblijd. 
     O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
     geef thans het heil door ons verbeid. 
     Gezegend zij de grote Koning 
     die tot ons komt in 's Heren naam. 
     Wij zeegnen u uit 's Heren woning, 
     wij zegenen u al tezaam. 
 
10. De Heer is God, Zijn gunst verheugde 
      ons oog en hart met vrolijk licht. 
      Nu worde 't offer onzer vreugde 
      op Zijn altaren aangericht. 
      Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
      o God, U roemen wijd en zijd. 
      Laat aller lof ten hemel rijzen; 
      Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
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Stil gebed, Votum en Groet  
 
Zingen: Psalm 24:1,4 
 
1. De aarde en haar volheid zijn 
    des Heren koninklijk domein, 
    de wereld en die daarin wonen. 
    Het land rijst uit de oceaan, 
    rivieren breken zich ruim baan 
    om Gods volmaakte macht te tonen. 
 
4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
    aloude deur, maak wijd uw boog, 
    ruim baan voor de verheven Koning. 
    Wie is die Vorst zo groot in kracht? 
    Het hoofd van 's hemels legermacht! 
    Hij komt, Hij maakt bij ons Zijn woning. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Gezang 291:1,2 
 
1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
    des Heilands woorden zijn gewis. 
    't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
    maar nooit een Vriend als Jezus is. 
    Wat zou ooit Zijne macht beperken? 
    't Heelal staat onder Zijn gebied! 
    En wat zijn liefde wil bewerken, 
    ontzegt Hem Zijn vermogen niet. 
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2.  Die hoop moet al ons leed verzachten. 
    Komt, reisgenoten, 't heil des Heren wachten, 
    zijn bergen vlak en zeeën droog. 
    O zaligheid niet af te meten,  
    o vreugd, die alle smart verbant! 
    Daar is de vreemdlingschap vergeten 
    en wij, wij zijn in 't vaderland 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Kindermoment door Adri Imthorn 
 
Kinderlied: 
 
Een wolk draagt Jezus, hoger en hoger 
naar Zijn Vader, Die in de hemel woont. 
O, wat een feest als Jezus thuis komt,  } 
nu zit Gods Zoon daar op Zijn Troon. } 2x 
 
Een wolk draagt Jezus, lager en lager 
naar Zijn kinderen die op de aarde zijn. 
O, wat een feest als Jezus weerkomt  } 
om voor altijd bij Hem te zijn.           } 2x 
 
1e Schriftlezing: Psalm 47 (Herz. Statenvert.) 

God triomfeert 
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1Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 
2Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide 
vreugdezang. 3Want de HEERE, de Allerhoogste, is 
ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde.      
4Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder 
onze voeten. 5Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de 
glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad. 6God vaart op 
onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal. 
7Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor 
onze Koning, zing psalmen, 8want God is Koning over heel 
de aarde; zing psalmen met een onderwijzing. 9God regeert 
over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige troon.      
10De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de 
God van Abraham; want de schilden van de aarde zijn van 
God. Hij is zeer hoog verheven! 

Jacomine zingt: Lied 189 (Weerklank) 
  
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. 
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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 aan Gods troon, 
    all’ overheid en macht, 
    zij buigen dienend zich ter neer, 
    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. 
 
2e Schriftlezing: Handelingen 1:1 t/m 12 
 
1Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles 
wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, 
2tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij 
door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen 
had, opdrachten had gegeven. 3Hij heeft Zichzelf, nadat Hij 
geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel 
onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij 
door hen gezien werd en over de dingen sprak die het 
Koninkrijk van God betreffen. 
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De Hemelvaart 

4En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet 
uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de 
Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord 
hebt; 5want Johannes doopte wel met water, maar u zult 
met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze 
dagen. 6Zij dan die samengekomen waren, vroegen 
Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk 
weer herstellen? 7En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe 
de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn 
eigen macht gesteld heeft, 8maar u zult de kracht van de 
Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult 
Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en  
 
Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 9En nadat Hij 
dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, 
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 
10En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar 
de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen 
in witte kleding, 11die ook zeiden: Galilese mannen, 
waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op 
dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt 
zien gaan. 12Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de 
berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij 
Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. 
 
Zingen: Psalm 47:1,2,3 
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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. 
    Eedlen 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 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 249 
 
1. Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge 
    en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen, 
    die doordringt in het hart, in de verborgen hof, 
    en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof. 
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2. Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, 
    de vonk die overspringt op allen die geloven. 
    Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, 
    versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan. 
 
3. Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, 
    dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. 
    Dus zegt en zingt het voort, geeft uit met gulle hand 
    dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land. 
 
Dankgebed, voorbede 
 
Collectemoment onder orgelspel 
 
Jacomine zingt: Lied 214 (Weerklank) 
 
1. Eens zal op de grote morgen, 
    klinken het bazuingeschal, 
    dan zal Jezus wederkomen, 
    als de rechter van ’t heelal. 
 
    Refrein: Wie zal op die grote morgen, 
                   buigen voor die Majesteit? 
                   Wie zal op die grote morgen, 
                   vluchten voor die heerlijkheid. 
 
2. Eens zal op de grote morgen 
     't mensdom zwijgen, eind'lijk stil: 
     dan zal Jezus Christus vragen: 
     "Wat deed u om Mijnentwil?" 
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    Refrein: 
 
3. Eens zal op de grote morgen 
    Jezus macht worden erkend: 
    dan zal ieder mens beseffen, 
    dat Gods Woord geen leugens kent. 
 
    Refrein 
 
Zingen: Gezang 234:1,2 
 
1. Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. 
    Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen 
    als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. 
    Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind. 
 
2. Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, 
    dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. 
    Wij leven van vertrouwen, dat wij Zijn majesteit 
    van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid. 
 
Zegen,  
beantwoord met Gezang 456:3 (Gemeentezang)  
    Amen, amen, amen! 
    Dat wij niet beschamen 
    Jezus Christus onze Heer, 
    amen, God, uw naam ter eer! 
 
Orgelspel 
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