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Orde van dienst voor Hemelvaartsdag 26 mei 2022 – 09.30 uur                                   
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
we gaan staan 
 
Eerste lied: ‘Kroon Hem met gouden kroon’ - ELB 140 vers 1 en 2 
 

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. 
 
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. 

 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: ‘Kroon Hem, de Vredevorst’ -  ELB 140 vers 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! 
     we gaan zitten 
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Gebed om Gods nabijheid 
 
Samenzang: ‘Heer, wijs mij Uw weg’ - Opwekking 687 
 

Heer, wijs mij uw weg  
en leid mij als een kind, 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg  
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil  
aanvaarden als een kind, 
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt  
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan;  
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft. 

 
Bijbellezing: Handelingen 1 vers 1 - 11 



3 
 

Samenzang:  Lied 663 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Samenzang: Psalm 47 vers 2 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Slotlied: ‘Wij knielen voor uw zetel neer’  -  
      LvdK 1973 Gezang 231 vers 1, 3 en 4 
 

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! 
 

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. 
 
Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
die dag zal zeker komen. 
Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
wordt reeds van ver vernomen. 
Ja, halleluja, ja Hij komt! 
Juicht, mensen, eng'len, samen. 
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 

 juicht allen! Amen, amen! 
 
Wegzending en Zegen met 3x gezongen ‘amen’ 


