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Blazers 

G Komt, brengt de Heer nu lof en eer Gez 33 • 116 c 
met dankbaarheid en vreugde. 
Zijn goedheid is ’t, die telkens weer 
ons troostte en verheugde, 
die Hij aan al wat ademt schenkt, 
waardoor Hij onzer steeds gedenkt 
en onze zielen zegent. 

De serafijnen loven Hem, 
de vorsten en de tronen; 
Hem loven ook met blijde stem, 
die op de aarde wonen. 
Hem worde lof en prijs gebracht 
door al wat leeft, bij dag en nacht. 
Zijn naam zij eeuwig ere! 

Psalm 47 

L Klap in de handen, o volken, 
juich God toe met jubelzang: 

G geducht is de HEER, de Allerhoogste, 
machtige koning van heel de aarde. 

L Volken dwong hij voor ons op de knieën, 
naties legde hij aan onze voeten. 

G Hij koos voor ons een eigen land, 
de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft. 

L Onder gejuich steeg God omhoog, 
de HEER steeg op bij hoorngeschal. 

G Zing voor God, zing een lied, 
zing voor onze koning, zing hem een lied: 

L God is koning van heel de aarde. 
Zing een feestelijk lied. 

G God heerst als koning over de volken, 
God zetelt op zijn heilige troon. 
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L De vorsten van de volken zijn bijeen 
in het gevolg van Abrahams God. 

G Zijn schildwachten zijn ze op aarde. 
Hoog is hij verheven. Halleluja. Amen. 

G Ten hemel opgevaren is, halleluja, Gez 203 • 20 
Christus, die Heer en Koning is. Halleluja. 

K Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja, 
heerst over hemel, zee en land. Halleluja. 

G Zie nu, hoe in vervulling gaat, halleluja, 
wat in de Psalm geschreven staat. Halleluja. 

De Heer verleent zijn majesteit, halleluja, 
aan Davids Zoon in eeuwigheid. Halleluja. 

Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja, 
de Here Christus, die regeert. Halleluja. 

De heilige Drievuldigheid, halleluja, 
zij lof en prijs in eeuwigheid: Halleluja. 

Lezing Handelingen 1,3–11 

G Op deze dag gedenken wij: Gez 205 + 42 • 116 f 
de Heer is opgevaren! 
Hij is ons door zijn Geest nabij, 
en zal zijn Kerk bewaren 
die, door veel angst en nood belaagd, 
op Hem vertrouwt en niet versaagt, 
maar op zijn komst blijft wachten. 

Hij is, hoe ver Hij schijnen moog’, 
nabij, waar we ons bewegen. 
Geen nacht bedekt ons voor zijn oog, 
Hij weet wat wij verzwegen. 
Voor Hem verbergt geen duisternis; 
de kiem zelfs der gedachten is 
niet voor zijn oog verborgen. 
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G Christus is onze Koning! HWR • 134 f 
Wij loven Hem als Heer. 
De hemel is zijn woning, 
de aarde geeft Hem eer. 
In ons bestaan beneden 
blijft Hij ons steeds nabij. 
Wij leven door zijn vrede, 
zo zijn wij waarlijk vrij. 

K Wat staan wij hier te staren 
naar wat geen mens nog ziet? 
God vraagt dat wij voortvarend 
doen wat Hij ons gebiedt. 
In Gods Rijk verder bouwen 
aan zijn gerechtigheid, 
in liefde en vertrouwen 
heel onze levenstijd. 

G Wij mogen samen zingen 
in tijd en eeuwigheid, 
want God doet grote dingen, 
wij loven Hem altijd. 
Zo gaat de hemel open, 
in zwakheid wordt Gods kracht 
door wie op Christus hopen 
op aarde reeds volbracht. 

Lezing Matteüs 28,16–20 

G Al heeft Hij ons verlaten, LvK 234 • 134 q 
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. 
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G ‘Volgt Mij’, zegt Christus onze Heer,  Gez 475 • 87 
‘gij die mijn naam wilt dragen. 
Hoort niet naar aardse machten meer, 
Ik roep, – gij kunt het wagen. 
Neemt op uw kruis, komt achter Mij! 
Wie Mij volgt, die is waarlijk vrij.’ 

G Zoals ik zelf gezonden ben TT 73 • 23 a 
zo moet ook gij op weg gaan. 
Geen knechten, vrienden noem ik u, 
mijn woord zal door uw mond gaan. 

K Wat gij gehoord hebt en gezien 
moet gij bekend gaan maken: 
wat ik u in de stilte sprak 
roept dat vanaf de daken.  

G Zo zal het Rijk der hemelen 
onder de mensen komen: 
op aarde zal hernieuwde hoop 
en goede vrede wonen. 

Lezing Openbaring 1,4–8 

G Overwinnaar, grote Koning, Gez 208 • 147 c 
alle heemlen zijn te klein, 
nu Gij weerkeert naar uw woning, 
intocht houdt in uw domein. 
Zou ik, Here, dan niet juichen, 
zou ik, stervling, mij niet buigen 
nu Gij, hoogste Majesteit, 
U verheft in heerlijkheid? 

Zie ik U ten hemel varen, 
held van God, gekroond weldra, 
ingehaald door blijde scharen 
englen, roepend: Gloria!, 
zou ik, Heer, mij dan niet buigen, 
zou ik niet van vreugde juichen, 
nu het hemels feest begon, 
nu mijn Koning overwon? 
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K Jezus Christus heerst als Koning. Gez 207 • 89 
Englen in hun hoge woning 
brengen Hem lof, prijs en eer. 
Elke knie moet voor Hem buigen, 
alle tong van Hem getuigen: 
Jezus Christus is mijn Heer! 

G Vorsten, tronen, aardse machten, 
heerschappijen, hemelkrachten 
roemen Jezus’ heerlijkheid. 
En ook wij, die hier beneden 
Hem aanhangen als zijn leden, 
zijn tot Jezus’ dienst bereid. 

Gebed 

G Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, 
uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de 
hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons 
onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 
en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

G Aan God zij lof en dank gebracht: Gez 205 • 116 f 
de hemel staat ons open! 
De Heer ontsloot hem, rijk in macht, 
de Heer op wie wij hopen. 
Zijn heerlijkheid biedt God u aan: 
gelovig moogt gij tot Hem gaan, 
u in zijn heil verblijden. 

Die hemelvaart vangt in ons aan 
als wij de Vader vinden, 
de weg ten leven willen gaan, 
ons aan zijn dienst verbinden. 
Wij zien vertrouwend naar omhoog; 
de Vader richt op ons het oog 
als zijn geliefde kindren. 
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Lezing Efeziërs 1,18–23 

G Jezus zal heersen waar de zon Gez 330 • 205 d 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 

Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

K Zijn Rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen, wordt bevrijd, 
wie moe was, komt tot rust voorgoed, 
wie arm was, leeft in overvloed. 

G Laat loven al wat adem heeft 
de Koning, die ons alles geeft; 
o aarde, om dit nieuw begin 
stem met het lied der englen in.  

L Jezus Christus zegt: Wanneer ik van de aarde omhoog-
geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Joh 12:32 

G Lof, eer en prijs zij God, Gez 23 • 220 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn Rijk. 

Blazers 
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