
Kerkdienst voor de Brabantse Wal  

op de ochtend van Hemelvaartsdag 26 mei 2022  

Ossendrecht, tien uur. 

 

De VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

We bereiden ons in stilte voor op de dienst, de ambtsdragers komen binnen. 

 

Woord van welkom en Mededelingen 

Het aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 

 

We gaan staan. 

 

We ZINGEN Psalm 47: 1. 

1. Volken wees verheugd, jubel, toon uw vreugd,   
prijs met handgeklap ‘s Heren koningschap.   
Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer,   
zijn geduchte kracht geeft ze in onze macht.   
Met zijn eigen hand meet Hij Jakob ‘t land,   
die daar woont met trots, als beminde Gods. 
 

Lezen: Psalm 47: 6 t/m 8 

 

We ZINGEN Psalm 47: 3. 

3. Maak het dan bekend: Godes regiment   
Houdt de volken saam, geeft hun rang en naam.   
Edelend treden aan om op wacht te staan. 
Abrahams geslacht, het beperkt de wacht.   
Hem, die ‘t aards geweld paal en perken stelt,   
Hem zij lof en eer, de verheven Heer. 
 

 

Beginwoorden en Groet 

 

We ZINGEN Lied 885: 1. 

1. Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer aan mij betoond. 
 

 

 

 

 



Smeekgebed, afgesloten met: 

v: zo bidden wij samen: 

A: (zeggen) Heer, ontferm U! Christus, ontferm U! Heer, ontferm U! 

 

We ZINGEN Lied 150a: 1 en 4. 

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om Zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem Wiens hand alles schiep, 
Die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 

 

De DIENST van het WOORD 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1 t/m 15 

 

We ZINGEN Lied 906: 1 en 4. 

1. God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen, 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem, 
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder. 
 

4. Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,  
U volkomen eer bewijzen. 
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen  
naar U zien met eigen ogen. 
Laat mij nu / reeds aan U 
alles mogen geven,  
lieve God, mijn leven 
 

 

Tweede Schriftlezing: Handelingen 1: 1 t/m 11 

 

We ZINGEN Lied 666: 1 en 2. 

1. De Heer is opgetogen,  
Hij steeg boven ons uit.  
Wij staan met onze ogen  
voor een beslagen ruit.  
Daarop heeft Hij geschreven:  
Ik laat je niet alleen.  
Een glimlach van zijn vrede  
valt door die woorden heen. 



 
2. De Heer is in de wolken  

onttrokken aan ons oog.  
Maar Hij heeft alle volken  
zijn koninkrijk beloofd.  
Al blijft Hij nu verborgen  
in teken en in taal,  
straks, op de nieuwe morgen,  
zien wij Hem allemaal. 

 

 

Derde Schriftlezing: Lucas 24: 49 t/m 53 

 

We ZINGEN Lied 664: 1 en 3. 

1. Naam van Jezus, nu verheven  
boven alle namen uit, 
om een leidsman ons te geven 
die in alle waarheid leidt. 
Wees verborgen in ons midden, 
leer ons bidden, 
geef uw zegen wijd en zijd! 
 

3. Overal wordt U gebeden 
om het Rijk dat komen gaat.  
Laat het zichtbaar zijn beneden, 
geef een nieuwe dageraad. 
Woord van God, maak deze aarde 
tot een gaarde 
waar de boom des levens staat! 

 

Uitleg en Verkondiging 

 

We ZINGEN Lied 663: 1 en 2 (Mel. Liedboek voor de Kerken 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. 

 



We gaan staan voor de Geloofsbelijdenis. 

 

We ZINGEN: Lied 412: 3 en 5.  

3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde. 
 

5. Gij zit in heerlijkheid aan ’s Vaders rechterhand, 
tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar spant. 
Laat ons in de nood uw bijstand ooit ontberen, 
Gij kocht ons met Uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren, 
wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren, 
en met uw heilig volk ons voor Uw troon vergaren! 
 

 

 

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN 

 

Gebeden en Onze Vader 

Aandacht voor de collecten: 

1. ZWO: Brabant voor Moldavië 

2. De onkosten van deze dienst 

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 871: 1,3 en 4.  

1. Jezus zal heersen waar de zon, 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 

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

3. Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijdt, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 

4. Laat loven al wat adem heeft, 
de Koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin, 
stem met het lied der engelen in. 
 

 

Wegzending en Zegen, gezongen Amen. 

Orgelspel  


