
Muzikale bemoediging 
Namens de jeugd van de gemeente 

 
Programma uitzending 8 – Hemelvaart en de hoop die dat ons geeft 
 
1. Introductie  
 
2. Zingen 
Psalm 21: 1, 4 en 5 
1. O HEER, de Koning is verheugd 
Om Uw geducht vermogen; 
Uw heil zweeft hem voor d' ogen; 
En met wat blijde zielevreugd 
Zal hij, door al Uw daân 
Verrukt, ten reie gaan! 
 
4. Hij heeft, o God, van U begeerd 
Het onvergank'lijk leven; 
Gij hebt het hem gegeven. 
Zo zijn de dagen hem vermeêrd; 
Zo leeft de Vorst altoos; 
Zo leeft hij eindeloos. 
 
5. Hoe groot en schitt'rend is zijn eer, 
Door 't heil, aan hem bewezen! 
Hoe is zijn roem gerezen! 
O alvermogend' Opperheer, 
Wat glans, wat majesteit 
Hebt Gij dien Vorst bereid! 
 
Daar ruist langs de wolken  
1. Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam, 
Die hemel en aarde verenigt te zaam, 
Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart, 



Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
 
2. Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
Want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 
Die om ons te redden, de hemel verliet? 
 
3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof 
En d’Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan, 
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d’ eer, 
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 
 
3. Stukje + schriftlezing Handelingen 1: 4-14  
4. En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van 
Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des 
Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. 
5. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den 
Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 
6. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: 
Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? 
7. En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of 
gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; 
8. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u 
komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in 
geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. 
9. En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, 
en een wolk nam Hem weg van hun ogen. 
10. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, 
ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; 



11. Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op 
naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, 
zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien 
heenvaren. 
12. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die 
genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van 
daar een sabbatsreize. 
13. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij 
bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andreas, Filippus 
en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, 
en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus. 
14. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en 
smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met 
Zijn broederen. 
 
4. Instrumentaal When peace like a river  
 
5. Zingen 
Psalm 47: 1 en 3 
1. Juicht, o volken, juicht; 
Handklapt, en betuigt 
Onzen God uw vreugd; 
Weest te zaam verheugd; 
Zingt des Hoogsten eer; 
Buigt u voor Hem neer. 
Alles ducht Zijn kracht; 
Alles vreest Zijn macht; 
Zijne Majesteit 
Maakt haar heerlijkheid, 
Over 't rond der aard', 
Wijd en zijd vermaard. 
 
3. God vaart, voor het oog, 
Met gejuich omhoog; 
't Schel bazuingeluid 



Galmt Gods glorie uit. 
Heft den lofzang aan, 
Zingt Zijn wonderdaân, 
Zingt de schoonste stof, 
Zingt des Konings lof 
Met een zuiv'ren galm, 
Met een blijden psalm; 
Hij, de Vorst der aard', 
Is die hulde waard. 
 
Vrede zij u 
1. Vrede zij u, vrede zij u, 
Gelijk Mij de Vader zond, 
Zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
Gelijk Mij de Vader zond, 
Zend Ik ook u.  
 
2. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
Dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
Dat maakt u vrij.  
 
3. Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
Weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest. 
Hij zal u leiden,  
Weest niet bevreesd.  
 
6. Gedicht Hemelvaart Antonet van Tilburg  
 
7. Instrumentaal  



 
8. Zingen 
Maak ons tot een stralend licht 
1. Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 
Een stralend licht voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen.  
 
2. Maak ons tot een woord van hoop voor de volken 
Een levend woord voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen.  
 
5. En bouw Uw koninkrijk in de volken, 
Uw wil geschied in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst. 
Bouw Uw koninkrijk in ons.  
 
Psalm 24: 4 en 5 
4. Verhoogt, o poorten, nu den boog; 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 
Opdat de Koning in moog' rijden. 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig' Opperheer; 
't Is God, geweldig in het strijden. 
 
5. Verhoogt, o poorten, nu den boog; 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 
 
9. Stukje toekomst en hoop  
Lezen vraag en antwoord 49 van de Heidebergse Catechismus 



Vraag 49 
Wat nut ons de hemelvaart van Christus? 
Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht zijns Vadersonze 
Voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot 
eenzeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, zijn lidmaten, ook 
tot zich zalnemen. Ten derde, dat Hij ons zijn Geest tot een 
tegenpand zendt , doorwiens kracht wij zoeken dat daarboven is, 
waar Christus is, zittende terrechterhand Gods, en niet dat op de 
aarde is.  
 
10. Zingen 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
1. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als Jezus weer zal komen op de wolken, 
Als al wat leeft, de natiën, de volken, 
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.  
 
3. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen, 
Als d’ aarde zal vernieuwd en genezen, 
Van al ons kwaad van heel ons wangedrag. 
 
4. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen, 
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen, 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.  
 
Psalm 68: 9 en 10 
9. Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk, 
Verdubbeld in getalen. 
Bij hen is Zijne Majesteit, 
Een Sinaï in heiligheid, 
Omringd van bliksemstralen. 
Gij voert ten hemel op, vol eer; 



De kerker werd Uw buit, o HEER! 
Gij zaagt Uw strijd bekronen 
Met gaven, tot der mensen troost, 
Opdat zelfs 't wederhorig kroost 
Altijd bij U zou wonen. 
 
10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
11. Afsluiting  
 


