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Gezang 132: 1
1. Wij loven U, o God, wij prijzen uwe 
naam;
U, eeuwig' Vader, U verheft al 't schepsel 
saam!
Zingt serafs, eng'len zingt, heft aan, gij 
machten, tronen;
>>>

Gezang 132: 1
onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen!
Gij, driemaal heilig zijt G', o God der 
legerscharen;
dat aard' en hemel steeds uw grootheid 
openbaren!

Gezang 132: 3
3. U, Vader, U zij lof, op een verhoogde 
toon!
Lof uwe eigene, uw eengeboornen Zoon!
Lof uwe Geest, die ons ten Trooster is 
gegeven,
>>>

Gezang 132: 3
ten Leidsman op de weg naar 't eeuwig 
zalig leven!
U looft uw Kerk alom, waar Gij die ook 
vergaarde;
U loov', wat loven kan, in hemel en op 
aarde!

Psalm 25:1, 2
1. 'k Hef mijn ziel, o God der goden,
Tot U op, Gij zijt mijn God.
'k Heb op U vertrouwd in noden,
Weer van mij toch schaamt' en spot.
>>>

Psalm 25:1, 2
Dat mijn vijand nooit van vreugd
Om mij opspring' ; Die U wachten,
Dekt nooit schaamt'; maar die de deugd,
Zonder oorzaak, stout verachten.
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Psalm 25:1, 2
2. Heer', ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
>>>

Psalm 25:1, 2
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJvrig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o Heer',
'k Blijf U al den dag verwachten.

1e Schriftlezing: Joh. 14:1-3 en 15-17 ; Hand 1: 1-5
1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft 
in God, gelooft ook in Mij. 
2 In het huis mijns Vaders zijn vele 
woningen – anders zou Ik het u gezegd 
hebben – want Ik ga heen om u plaats te 
bereiden; 

1e Schriftlezing: Joh. 14:1-3 en 15-17 ; Hand 1: 1-5
3 en wanneer Ik heengegaan ben en u 
plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot 
Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar 
Ik ben. 
15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn 
geboden bewaren. 

1e Schriftlezing: Joh. 14:1-3 en 15-17 ; Hand 1: 1-5
16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een 
andere Trooster geven om tot in 
eeuwigheid bij u te zijn, 
17 de Geest der waarheid, die de wereld 
niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet 
en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want 
Hij blijft bij u en zal in u zijn.

1e Schriftlezing: Joh. 14:1-3 en 15-17 ; Hand 1: 1-5
1 Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, 
over al wat Jezus begonnen is te doen en te 
leren, 
2 tot de dag dat Hij werd opgenomen, 
nadat Hij aan de apostelen, die Hij had 
uitgekozen, door de heilige Geest zijn 
bevelen had gegeven; 
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1e Schriftlezing: Joh. 14:1-3 en 15-17 ; Hand 1: 1-5
3 aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele 
kentekenen levend heeft vertoond, 
veertig dagen lang hun verschijnende en tot 
hen sprekende over al wat het Koninkrijk 
Gods betreft. 

1e Schriftlezing: Joh. 14:1-3 en 15-17 ; Hand 1: 1-5
4 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij 
hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te 
blijven wachten op de belofte van de Vader, 
die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. 
5 Want Johannes doopte met water, maar 
gij zult met de heilige Geest gedoopt 
worden, niet vele dagen na deze.

Zingen Gezang 73:1, 3
1. Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
>>>

Gezang 73:1, 3
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeboren' uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!

Gezang 73:1, 3
3. U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
>>>

Gezang 73:1, 3
Hij komt, elks oog zal hem zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien,
of om ontferming smeken.
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2e Schriftlezing: Openb 22: 12-17
12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 
Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn 
werk is. 
13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en 
de laatste, het begin en het einde.

2e Schriftlezing: Openb 22: 12-17
14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat 
zij recht mogen hebben op het geboomte 
des levens en door de poorten ingaan in de 
stad. 
15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, 
de hoereerders, de moordenaars, de 
afgodendienaars en ieder, die de leugen 
liefheeft en doet.

2e Schriftlezing: Openb 22: 12-17
16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om 
ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. 
Ik ben de wortel en het geslacht van David, 
de blinkende morgenster.
17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! 
En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst 
heeft, kome, en wie wil, neme het water 
des levens om niet.

JDH 720: 1, 3
1 Gouden harpen ruisen,
Bij der Eng'len zang;
Paarlen poorten beiden,
's Konings hemelgang.
>>>

JDH 720: 1, 3
Jezus, Gloriekoning,
Vol van majesteit,
Ging Zijn troon bestijgen,
Hem omhoog bereid.

JDH 720: 1, 3
Chorus
Dood en graf verwon Hij!
Juicht uit volle borst:
Jezus voert ten hemel,
Glorie onze Vorst
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JDH 720: 1, 3
3 Biddend voor Zijn kind'ren,
In dat zalig oord,
Roepend hen ten glorie,
Eeuwig, ongestoord;
>>>

JDH 720: 1, 3
Lief'lijk plaatsbereidend,
Voor Zijn toevend kind,
Daar waar Jezus eeuwig,
Leeft en hen bemint.

JDH 720: 1, 3
Chorus
Dood en graf verwon Hij!
Juicht uit volle borst:
Jezus voert ten hemel,
Glorie onze Vorst

Gezang 87:1, 2
1 Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent' en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
>>>

Gezang 87:1, 2
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

Gezang 87:1, 2
2 Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
>>>
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Gezang 87:1, 2
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt uw ruisen, die 't verlangen
als een heilig lied doortrilt.


