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• Welkom en mededelingen 
 

• Intochtslied: Psalm 47: 1, 2 
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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. 
 

• Stilte, bemoediging en groet 
 

• Aanvangstekst uit Psalm 118:15-16 (NBV) 
15 Hoor, gejubel om de overwinning 
in de tenten van de rechtvaardigen: 
de rechterhand van de HEER doet machtige daden, 
16 de rechterhand van de HEER verheft mij, 
de rechterhand van de HEER doet machtige daden. 
 

• B38 gezang 169: 1 
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• HH 594 

 



4 

• Apostolische geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde; 
en in Jezus Christus, 
zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven, en begraven, 
die is neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag is opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader, 
vanwaar hij zal komen om te oordelen 
de levenden en de doden; 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk – 
de gemeenschap der heiligen; 
de vergeving van zonden; 
de wederopstanding van het lichaam; 
en het eeuwige leven. 
Amen. 
 

• Sela, Heer, we kijken omhoog 
Heer, we kijken omhoog en denken aan U. 
U was hier bij ons en waar bent U nu? 
U lijkt soms zo ver te zijn. 
 
Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht. 
U heerst overal, bij dag en bij nacht; 
van nu tot in eeuwigheid. 
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Refrein 
Jezus, hoog op de troon: 
U leeft, U straalt als de zon. 
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. 
U laat ons nooit alleen. 
 
Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar. 
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar. 
Geen mens hoeft alleen te zijn! 
Refrein 2x 
 
Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit. 
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. 
U zult altijd bij ons zijn. 
 

• Gebed om de heilige Geest 
 

• Woord voor de kinderen 
 

• Kinderlied: HH 737 
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• 1e Schriftlezing: Daniël 7:9-10, 13-14 (NBV) 
9 Ik 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. 
10 Een 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. 
 
13 In 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. 14 Hem 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. 
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• HH 199: 1, 2 

 
 
2. Toen de Heer was opgestaan, 
is Hij weer teruggegaan, 
naar zijn Vader in de hemel, 
daar kwam Hij vandaan. 
Hij regeert met vaste hand, 
van het westen tot het oosten, 
glorie voor de allerhoogste God. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
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• 2e Schriftlezing: Handelingen 1:1-11 (NBV) 
1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en 
het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het 
begin tot 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. 3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun 
herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende 
veertig dagen is hij in hun midden verschenen en 
sprak hij met hen over het koninkrijk van God. 
 

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 
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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.’ 
 

• Psalm 110: 1, 2, 4 

 
 
2. Hij reikt u zelf de scepter van de zege. 
Van Sion uit bedwingt uw heerschappij 
des vijands trots. Uw volk trekt allerwege 
vrijwillig op, staat in de slag u bij. 
 
4. De HEER heeft onherroepelijk gezworen, 
dat gij als Melchizedek zijt gewijd. 
Voorgoed zal u het priesterschap behoren. 
De Heer is met u, Hij beslecht het pleit. 
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• Preek 
 
Over de betekenis van “Jezus als rechterhand van 
God de Vader” 
 
Centrale teksten (→ allen citeren Psalm 110!) 

- Handelingen 2:33-35 
- Handelingen 5:31 
- Handelingen 7:55-56 
- Romeinen 8:34 
- Efeziërs 1:20-22a (zie ook 1 Petrus 3:22) 
- Kolossenzen 3:1-2 
- Hebreeën 1:3-4 
- Hebreeën 8:1-2 

 

• B38 gezang 73: 1, 2, 4 
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2. Die ons, gereinigd door uw bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons den hogen rang, den moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U d’eerkroon opgedragen! 
Geheel deez’ aard’ en ’t hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 
 
4. U, die als Heer der heerlijkheid 
verreest tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Hij komt, elks oge zal Hem zien, 
ook die Hem heeft doorsteken! 
Elk zal Hem juichend hulde biên, 
of om ontferming smeken. 
 

• Gebeden (afgesloten met ‘Onze Vader’) 
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• OTH (2005) 359, Toen Jezus terugging naar 
de hemel/Wij zullen gaan 

1. Toen Jezus terugging naar de hemel, 
toen gaf Hij ons een opdracht mee, 
om in de wereld te vertellen: 
het Goede Nieuws aan iedereen. 
Want alle mensen moeten weten 
dat Hij voor hen gestorven is 
en dat ze eeuwig kunnen leven 
als ze geloven dat ook Hij hun Redder is. 
 
Refrein 
Wij zullen gaan 
om de wereld te vertellen 
dat Jezus leeft 
en van alle mensen houdt. 
Wij zullen gaan 
om van Jezus te getuigen. 
Zo wordt door ons heen 
Gods koninkrijk gebouwd. 
 
2. Als je dan hoort van veel ellende, 
van oorlog, honger en verdriet. 
Denk niet: ‘Nou, dit is nu het einde.’ 
Want zover is het nu nog niet. 
Eerst moeten alle mensen weten 
wat Jezus voor hen heeft gedaan 
zodat ook zij nog kunnen kiezen 
om Hem te volgen en om ook zijn weg te gaan. 
Refrein 
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3. Als Jezus terugkomt uit de hemel, 
komt Hij met majesteit en eer. 
En dan zal iedereen zich buigen 
en zeggen: ‘Jezus is de Heer.’ 
En wie het nooit wilde geloven 
die heeft dan nu de grootste pech. 
Wie dacht: ‘Ik kan mezelf wel redden. 
Die is een grote dwaas, want Jezus is de weg! 
Refrein 
 

• Wegzending en zegen, beantwoord met 
LvdK gezang 456: 3 

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

• Inzameling van de gaven



                                                     

 


