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HEMELVAARTSDAG 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 9.30 u ds. Bert Renkema 
                     organist: Peter Geldof Jr 
                     lector: Nizetta de Bruijne 
  
                     medewerking van de band  “To Connect”  

 

Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): ‘Vanaf een aardse heuveltop’ - melodie Gezang 259 
We richten ons naar God (staande) 
Zingen: DNP 21 vers 1 en 2 
Zingen: Opwekking 181 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing: Handelingen 1,4-11 en Lukas 24,50-53 
Zingen: ‘Heer, we kijken omhoog’ (Sela) 
Verkondiging n.a.v. Lukas 24,50-53 
Zingen: NLB 663 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte-aankondiging 
Zingen: Gezang 423 
Zegen van God (staande) 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233) 

 of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 
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1. Vanaf een aardse heuveltop 
ontsteeg Hij ons, om hogerop 
verheerlijkt voort te leven. 
Hij raakte los van plaats en tijd, 
zijn handen zegenend gespreid, 
zijn hoofd als vorst geheven. 

 
2. Er kwam een wolk, vol hemels licht, 
en Hij verdween uit het gezicht, 
terwijl wij bleven staren. 
Was dit dan echt de laatste keer, 
de laatste blik op onze Heer 
na drie bewogen jaren? 

 
3. Het leek of Hij ons achterliet 
als wezen, maar zo was het niet: 
wij bleken koningszonen. 
Goed was het dat Hij afscheid nam. 
Hij heeft zijn Geest gestuurd; Hij kwam 
voor altijd in ons wonen. 

 
De Nieuwe Psalmberijming 21 
1. HEER, ontzagwekkend is uw kracht! 
Daarover juicht de koning. 
Aan U dankt hij zijn kroning. 
Zijn wens hebt U tot stand gebracht. 
Als machtig eerbetoon 
siert hem een gouden kroon. 

2. Hij vroeg een lange levenstijd. 
Die hebt U hem gegeven: 
voor eeuwig mag hij leven. 
U geeft hem glans en majesteit. 
Uw goddelijk gezicht 
zet hem in stralend licht. 

 
Opwekking 181 
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! 

 

Handelingen 1 

Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf 
daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben 
gehoord. 5  Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de 
heilige Geest.’ 6  Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen 
afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7  Hij antwoordde: ‘Het is niet aan 
jullie 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 om mijn getuigen te zijn 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 hen. 11  Ze 
zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie 
midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar 
de hemel hebben zien gaan.’ 
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Lukas 24 
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende 
hen. 51  En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de 
hemel. 52  Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53 Ze 
waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden. 
 

HEER, WE KIJKEN OMHOOG - SELA 

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. 
  
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! 
  
Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit. 
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. 
U zult altijd bij ons zijn. 

tekst: James MacMillan, Adrian Roest, Roeland Smith muziek: James Mac 
 
Nieuwe Liedboek 663- mel. Gezang 234 
 
1 Al heeft Hij ons verlaten, 
  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. 
 
 
 

 
2 Al is Hij opgenomen, 
  houd in herinnering, 
  dat Hij terug zal komen, 
  zoals Hij van ons ging. 
  Wij leven van vertrouwen, 
  dat wij zijn majesteit 
  van oog tot oog aanschouwen 
  in alle eeuwigheid. 
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Gezang 423. 
 
1 Ach, blijf met uw genade, 
  Heer Jezus, ons nabij, 
  opdat ons nimmer schade 
  des bozen heerschappij! 
 
2 Licht Gij ons met uw stralen, 
  o, licht der wereld, voor, 
  opdat wij niet verdwalen 
  of struiklen op ons spoor! 
 
3 Vervul dan met uw zegen 
  onze armoe, rijke Heer, 
  en zend op onze wegen 
  uw kracht en goedheid neer! 
 
4 Neem Gij ons in uw hoede, 
  onoverwonnen held; 
  beteugel satans woede 
  en 's werelds boos geweld! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


