Hemelvaart van Christus (vervolg)
Welkom
Zingen: Psalm 68 : 9
Gods wagens boven ’t luchtig zwerk
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk,
Verdubbeld in getalen!
Bij hen is Zijne Majesteit,
Een Sinai 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.
Gebed

Jezus werd opgenomen in de hemel
Lezen: Psalm 68 : 15 – 21
15. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Zalmon. 16. De
berg Basan is een berg Gods; de berg Basan is een bultige berg. 17. Waarom springt gij op, gij
bultige bergen? Dezen berg heeft God begeerd tot Zijn woning; ook zal er de HEERE wonen in
eeuwigheid. 18. Gods wagenen zijn tweemaal tien duizend, de duizenden verdubbeld. De Heere
is onder hen, een Sinai in heiligheid! 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis
gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja ook de
wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God! 20. Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt
Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela. 21. Die God is ons een God van volkomen Zaligheid; en
bij den HEERE, den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood.
Meditatief stukje
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Zingen: Psalm 34 : 9 en 11
God is ’t verbroken hart,
’t verbrijzeld en bedrukt gemoed
Ten allen tijd’ nabij en goed
In tegenheid en smart.
Veel wederwaardigheen,
Veel rampen zijn des vromen lot,
Maar uit die alle redt hem God:
Hij is zij heil alleen.
De HEER’ verlost en spaart
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.
Het zal, door Hem in gunst beschouwd,
Niet schuldig zijn verklaard.

Jezus is nagestaard door de discipelen
Lezen: Hebreeën 9 : 24 – 28
24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een
tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht
van God voor ons; 25. Noch ook, opdat Hij Zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hogepriester
alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. 26. (Anders had Hij dikwijls moeten lijden
van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen
geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande. 27. En gelijk het de mens
gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; 28. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd
zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van
degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.
Meditatief stukje
Zingen: Psalm 40 : 4
Brandofferen, noch offer voor de schuld
Voldeden aan Uw eis noch eer.
Toen zied’ Ik: “Zie, Ik kom, o Heer’,
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld.
Mijn ziel, U opgedragen,
Wil U alleen behagen,
Mijn liefd’ en ijver brandt;
Ik draag Uw heil’ge wet,
Die Gij den sterv’ling zet,
In ’t binnenst’ ingewand.”
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Jezus wordt gepredikt door de engelen
Lezen: Handelingen 1 : 10 – 11
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 de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs
gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.
Meditatief stukje
Zingen : Psalm 95 : 4
Want Hij is onze God, en wij
Zijn ’t volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden.
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,
Verhardt u niet, maar laat u leiden.
Gedicht: Zwart doch lieflijk (M.A. Groeneweg- de Reuver)
Ik ben een zwarte bruid. ’t Geloof is soms aan ’t kwijnen,
Want vaak bedoel ik weer mijn eigen zondig ‘ik’.
Ik vraag me wel eens af: “Zal dit nog ooit verdwijnen?”
Maar ‘k weet: dat zal pas zijn, straks bij mijn laatste snik.
Mijn hart is soms weer lauw. ’t Kan Jezus weer vergeten.
Dan ga ik weer zo op in alles van de tijd.
Ik kan dan in het minst geen tere christen heten.
Dan komt de bange vraag: “Strijd ik de goede strijd?’
Maar richt ik dan mijn blik door Zijn gena naar Boven,
Waar Jezus voor mij bidt, aan ’s Vaders rechterhand,
Dan smelt mijn lauwheid weg en mag ik weer geloven,
Dat Hij mij weer vergeeft en brengt in ’t Vaderland.
Ja, in mijzelf zo zwart, mag ik het dan weer weten
Dat ‘k lieflijk ben in Hem, Die voor mijn zonden leed.
Dan brandt het in mijn ziel: “ ‘k Wil Hem nooit meer vergeten.
‘k Wil steeds in Jezus zijn, Die alles voor mij deed.”
O Heiland, houd mij vast, wil mij gedurig leiden.
Doe mij toch heilig zijn. Ga met Uw licht mij voor.
Geef dat ik, door Uw Geest, mij hierin blijf verblijden,
Dat ik zwart, doch lieflijk ben. Zo blijf ik in Uw spoor.
3

Totdat de dag aanbreekt, de schaduwen gaan vlieden.
Dan zal ik bij U zijn+ dan nooit de zonde meer.
En daar mag ik voorgoed U al mijn liefde bieden,
Die ik van U ontving, mijn Heiland en mijn Heer´.

Jezus zal komen op de wolken
Lezen: Filippensen 3 : 17 – 21
17. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij
ons tot een voorbeeld hebt. 18. Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals
gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; 19. Welker
einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken
aardse dingen bedenken. 20. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker
verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal,
opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook
alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.
Meditatief stukje
Zingen: Gebed des Heeren : 3
Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’;
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word’ eens alom gehoord,
En d’ aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.
Lezen: Catechismus vraag en antwoord 52
52.Wat troost u de ”wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden”?
Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde even Dezelfde, Die Zich tevoren
om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en de vloek van mij weggenomen heeft, tot een
Rechter uit den hemel verwachte, Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis
werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid
nemen zal.
Dankgebed

Zingen: Avondzang : 1, 4 en 7
O grote Christus, eeuwig licht,
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.
4

Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij Uw komst verbeid’;
Daar ’t in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.
O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O, Geest zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d’ eer.
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