
Liturgie Hemelvaart                 (kandidaat T. Wijnsma) 

Donderdag 29 mei 2014 

 

Mededelingen 

 

Psalm 24 vers 4 en 5  Nieuwe Berijming 

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 

aloude deur, maak wijd uw boog, 

laat uw verheven koning binnen. 

Wie is die vorst zo groot in eer, 

die sterke held ? Het is de Heer, 

die alle macht kan overwinnen. 

 

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. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Psalm 132 vers 5 en 12   Oude Berijming 

Wij zullen in Zijn woning gaan; 

Ons buigen, waar Zijn troon zal staan, 

En bidden voor Zijn voetbank aan. 

Sta op tot Uwe rust, o HEER', 

Met d' Arke van Uw sterkt' en eer'! 

 

"Wat vijand tegen hem zich kant', 

Mijn hand, Mijn onweerstaanbre hand, 

Zal hem bekleen met schaamt' en schand'; 

Maar eeuwig bloeit de gloriekroon 

Op 't hoofd van Davids groten Zoon." 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Johannes 14 vers 1 t/m 21 HSV 

Het huis van de hemelse Vader 

1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in 

God, geloof ook in Mij. 

2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als 

dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga 

heen om een plaats voor u gereed te maken. 

3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u 

gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij 

nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 

4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 

5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar 

U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 

6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid 

en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door 

Mij. 

7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend 

hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem 

gezien. 

8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader 

zien en het is ons genoeg. 

9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en 

kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft 

de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons 

de Vader zien? 

10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader 

in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik 

niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die 

doet de werken. 

11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in 

Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. 

12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, 

zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere 

doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. 

13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik 

doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal 

worden. 

14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het 

doen. 

De belofte van de andere Trooster 

15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 

16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere 

Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in 

eeuwigheid, 

17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld 

niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent 

Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal 

in u zijn. 

18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer 

naar u toe. 

19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer 

zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. 

20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, 

en u in Mij, en Ik in u. 

21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die 

is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal 

Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en 

Mijzelf aan hem openbaren. 

 

Testify zingt twee liederen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preek 

  

Thema:  ‘Thuis bij de Vader’ 

Tekst:  Johannes 14 vers 1 t/m 3 

1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in 

God, geloof ook in Mij. 

2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als 

dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik  ga 

heen om een plaats voor u gereed te maken. 

3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u 

gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot  Mij 

nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 

 

Psalm 65 vers 2 en 3    Oude Berijming 

Een stroom van ongerechtigheden 

Had d' overhand op mij; 

Maar ons weerspannig overtreden 

Verzoent en zuivert Gij. 

Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 

Dien G' uit al 't aards gedruis 

Doet naadren, en Uw heilstem horen, 

Ja, wonen in Uw huis. 

 

Daar zal ons 't goede van Uw woning 

Verzaden, reis op reis, 

En 't heilig deel, o grote Koning, 

Van Uw geducht paleis; 

Gij, Gij zult vreselijke dingen 

Ons, in gerechtigheid, 

Doen horen, en ons blij doen zingen 

Van 't heil, voor ons bereid. 

 

Gebed 

 

Dienst der offeranden 

 

 

Psalm 68 vers 6 en 8   Nieuwe Berijming 

stoet van wie het heil bevocht 

en grote overwinningstocht, 

Heer, die zijt geprezen! 

Gij God, die duizend - duizendmaal 

aanbeden wordt in elke taal, 

almachtig Opperwezen! 

Zie hoe de Heer ten hemel vaart, 

vurige wagen, vurig paard, 

wolk die den Heer verhulde. 

Gevangen de gevangenis! 

Hij die ons hoogst verlangen is 

ontvang de hoogste hulde. 

 

Hij klieft het hoofd van wie Hem haat, 

de vijand die Hem wederstaat; 

God heeft het woord gesproken; 

Ik doe u keren naar uw huis, 

Ik haal u door het water thuis, 

dan zult gij zijn gewroken! 

Uw feeststoet zal men zien, o Heer, 

mijn Koning, in uw wederkeer, 

uw tempel en uw tuinen. 

Muziek zal U ter zijde gaan, 

ik hoor de tamboerijnen slaan, 

weerklinken de bazuinen. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Gezang 229 vers 1, 4 en 5   Liedboek voor de Kerken 

De dag van onze Vorst brak aan. 

Zie, Gods gezalfde Koning 

gaat tot zijn hemelwoning. 

Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 

omstraald van morgenlicht 

voor 's Vaders aangezicht. 

 

Wie kan zijn hoog en heilig recht 

ter wereld ooit verbreken? 

Wie zal Hem tegenspreken, 

die voor zijn kerk en pleit beslecht 

en haar na strijd en kruis 

voert in het vaderhuis. 

 

O, Heer, die onze Koning zijt, 

laat niets uw rijk verhind'ren, 

en open voor uw kindren 

de poorten van uw woning wijd. 

Laat, met uw feestkleed aan 

ons tot uw bruiloft gaan. 

 

Zegenbede 

 

Testify zingt één lied 

 


