Liturgie voor de dienst van donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag
Voorganger ds. Arend-Wim Estié, orgel Evert van de Veen
thema: Wat gaat je Gods zaak aan? Getuig van levende Koning!

Woord van welkom
Zingen Psalm 99: 1, 8
Stil gebed, votum en groet
Zingen Hemelhoog 220: 1, 3 (Wij knielen voor uw zetel neer)
Gebed
Lezing uit Handelingen 1: 1-11
Zingen Hemelhoog 216 (Kroon Hem met gouden kroon)
Preek
Zingen Hemelhoog 583 (Glorie aan God)
Dankgebed en voorbeden
Zingen Hemelhoog 217 (Majesteit)
Zegen, afgesloten met 3x “Amen”
Liederen bij de dienst
Hemelhoog 220
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.

Hemelhoog 216
1 Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op zijne 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.
2 Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed;
Zij wonden tonen ’t gans heelal
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond’re pracht.
3 Kroon Hem, de Vredevorst!
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
’t klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’ aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Hemelhoog 583
Refrein:
Glorie aan God, glorie aan God.
Glorie aan God, glorie aan God.
1. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid
gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood
en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus
Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Refrein
2. Kondigt het aan door de kracht van zijn
Naam:
Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij ’s verslagen, het Lam troont voor
eeuwig.
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood
en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus
Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Refrein
3. Heersen met Hem op de troon en zijn
stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood
en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus
Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Refrein:

Hemelhoog 217
Majesteit, groot is zijn majesteit.
Lof zij Jezus, en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn
heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de Naam van Jezus.
Volk van God, kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit.
Dwars door de dood
werd Hij verhoogd, Jezus regeert!

