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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, donderdag 13 mei 2021, 
aanvang 09.30 uur 
 

Hemelvaartsdag 
 
Voorganger:   
Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam 
 
 
Liederen voor de dienst 

I surrender 
Here I am, 
down on my knees again, 
surrendering all, surrendering all 
 

Hier ben ik, weer op mijn knieën;  
alles geef ik over, alles geef ik over. 
 

Find me here Lord as You draw me near, 
desperate for You, desperate for You. 
I surrender. 
 

Vind mij hier Heer omdat U mij naar U toe trekt, 
hunkerend naar U, hunkerend naar U. 
Ik geef me over. 

 
Drench my soul as mercy and grace unfold. 
I hunger and thirst, I hunger and thirst. 
 

Laaf mijn ziel, als barmhartigheid en genade zich openbaren. 
Ik honger en dorst, ik honger en dorst. 

 
With arms stretched wide 
I know You hear my cry. 
Speak to me now, speak to me now 
 

Met uitgestrekte armen 
weet ik dat U mijn kreet hoort. 
Spreek tot mij nu, spreek tot mij nu. 
 

I surrender, I surrender. 
I wanna know You more, I wanna know You more. 
 

Ik geef me over, ik geef me over. 
Ik wil U meer leren kennen, ik wil U meer leren kennen. 

 
I surrender, I surrender. 
I wanna know You more, I wanna know You more. 
 

Ik geef me over, ik geef me over. 
Ik wil U meer leren kennen, ik wil U meer leren kennen. 

 
Like a rushing wind, Jesus, breathe within. 
Lord have Your way, Lord have Your way in me. 
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Als een ruisende wind, Jezus, adem in mij. 
Heer, ga uw weg, Heer, ga uw weg met mij. 

 
Like a mighty storm stir within my soul. 
Lord have Your way, Lord have Your way in me. 
Lord have Your way, Lord have Your way in me. 
 

Beweeg als een machtige storm in mijn ziel. 
Heer, ga uw weg, Heer, ga uw weg met mij. 
Heer, ga uw weg, Heer, ga uw weg met mij. 

 
I surrender, I surrender. 
I wanna know You more, I wanna know You more. 
 

Ik geef me over, ik geef me over 
Ik wil U meer leren kennen, ik wil U meer leren kennen. 

 
Juicht/Hij is verheerlijkt   

Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. (2x) 
 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog Zijn naam. 
Hij is mijn God, 
Zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
hemel en aard' 
verheugen zich in Zijn naam. 
 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 
 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. 

 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
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Voorzang Psalm 24 vers 4 en 5  
Verhoogt, o poorten, nu de 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. 
 
Verhoogt, o poorten, nu de 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. 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 47 vers 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming 2021) 

Juich, applaudisseer 
voor de hoogste HEER. 
Volken, zing voor Hem, 
zing met hart en stem: 
vol van majesteit 
heerst Hij wereldwijd. 
God kiest onze kant: 
onze aartsvijand 
buigt nu voor ons neer; 
niemand biedt verweer. 
Krachtig geeft Zijn hand 
ons een prachtig land. 
 
Juich, want God stijgt op; 
vreugde klimt ten top. 
Luid trompetgeschal 
schettert overal. 
Prijs de koning, zing 
vol bewondering. 
Wat een machtsvertoon: 
God zit op Zijn troon. 
Heersers treden aan 
om voor Hem te staan. 
Wat een erewacht; 
God heeft alle macht! 
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Gewone catechismus vraag en antwoord 61 en 62  
Hoe merk je dat Jezus Christus koning is? 

Ik zie hoe het koningschap van Jezus verzet oproept, maar ook hoe 
mensen wereldwijd zich overgeven aan het goede nieuws van Zijn 
opstanding. 
En ik ervaar dat de Heilige Geest in de gemeente de gaven en krachten 
van Zijn Koninkrijk uitdeelt, zodat ook ik Jezus ga volgen en bij Zijn Rijk 
ga horen. 

 
Hoe hoor je bij het Rijk van Christus? 

Omdat ik een vrij mens ben, laat ik mij door niets of niemand hinderen 
om het goede te doen. 
Ik leer in vrede te leven met alle mensen en bid voor koningen en leiders 
op aarde. 
Ik blijf alert om mijn Heer en Redder uit de hemel terug te verwachten. 
Tot die dag komt, verdraag ik door Gods genade de spot en de afwijzing 
die ook mijn Koning heeft ervaren. 

 
Zingen Psalm 21 vers 13 

Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht; 
zo zal ons vrolijk zingen 
door lucht en wolken dringen; 
zo wordt Uw heerschappij en macht 
door ons, nog eeuwen lang, 
geloofd met psalmgezang. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing  Leviticus 9 vers 22 

Numeri 6 vers 22-27 
Lukas 24 vers 44-53 

 
Zingen Op Toonhoogte 446 (tijdens naspel bijdragen aan de collecten) 

1 Toen de Heer was opgestaan, 
is Hij weer teruggegaan 
naar zijn Vader in de hemel, 
daar kwam Hij vandaan. 
Daar zit Hij nu op de troon, 
om te helpen en te troosten. 
Glorie voor de allerhoogste God. (2x) 
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2 Toen de Heer was opgestaan, 
is Hij weer teruggegaan 
naar zijn Vader in de hemel, 
daar kwam Hij vandaan. 
Hij regeert met vaste hand, 
van het westen tot het oosten. 
Glorie voor de allerhoogste God. (2x) 
 
3 Toen de Heer was opgestaan, 
is Hij weer teruggegaan 
naar zijn Vader in de hemel, 
daar kwam Hij vandaan. 
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid, 
zal Hij nu met blijdschap oogsten. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
Glorie voor de allerhoogste God. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 221 vers 1 en 2 

Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al Uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige! 
 
Die ons, gereinigd door Uw bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U d’ eerkroon opgedragen! 
Geheel de aard' en 't hemelhof 
moet van Uw eer gewagen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 394 
1 In de hemel is de Heer 
en Zijn glans is als kristal. 
Hij is de Heilige van God 
en Hij heerst over ’t heelal. 
 
Er is kracht in Zijn woord, 
als de waat’ren bruist Zijn stem, 
als de zon op de zee zo blauw, 
zo is de rijkdom van Zijn trouw. 
 
En aan U alle macht, 
alle heerlijkheid en kracht 
en aan U is de eer 
en de lof want U regeert! 
 
U regeert! 
 
2 Miljoenen in gereedheid, 
staan de engelen om Zijn troon. 
Verbijsterend Zijn sieraad 
en de schoonheid van Zijn kroon. 
 
Er is kracht in Zijn woord, 
als de waat’ren bruist Zijn stem, 
als de zon op de zee zo blauw, 
zo is de rijkdom van Zijn trouw. 
 
2 maal: 

En aan U alle macht, 
alle heerlijkheid en kracht 
en aan U is de eer 
en de lof want U regeert! 

 
2 maal: 

U regeert in onze harten, 
U regeert over het heelal, 
U regeert in ons leven, 
U regeert overal! 

 
Er is kracht in Zijn woord, 
als de waat’ren bruist Zijn stem, 
als de zon op de zee zo blauw, 
zo is de rijkdom van Zijn trouw. 
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3 maal: 
En aan U alle macht, 
alle heerlijkheid en kracht 
en aan U is de eer 
en de lof want U regeert! 

 
U regeert! 

 
Zegenbede 
 
Lied na de dienst 

Maranatha 
Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 
zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, 
er geen tranen en geen rouw meer zijn? 
 
Iedereen zal zien hoe Jezus komt 
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon; 
Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Heer, wij zien met groot verlangen uit 
naar het eeuwig koninkrijk van God. 
Waar Uw kerk zal stralen als Uw bruid; 
met haar bruidegom verenigd wordt. 
 
Hef je handen op en kijk omhoog. 
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, 
met een brandend hart vervuld van hoop. 
Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 
 
Niets is beter dan bij U te zijn. 
Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 


