
Liturgie zondagmorgen 16 mei 2021, Ichthuskerk Alblasserdam, 09.30 uur. 
 

Voorganger: ds. G.J. van Beek, Nieuw-Lekkerland. 
Organist: dhr. Theo Groenendijk. 

M.m.v. de Zanggroep. 
 

 
 
 
Aanvangslied: Hemelvaart van Sela  
 
Heer, we kijken omhoog en denken aan U. 
U was hier bij ons en waar bent U nu? 
U lijkt soms zo ver te zijn. 

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht. 
U heerst overal, bij dag en bij nacht; 
van nu tot in eeuwigheid. 

Jezus, hoog op de troon: 
U leeft, U straalt als de zon. 
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. 
U laat ons nooit alleen. 

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar. 
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar. 
Geen mens hoeft alleen te zijn! 

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit. 
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. 
U zult altijd bij ons zijn. 

Aanvangstekst: Johannes 16: 7 (HSV)  
  

     Gezang 254: 3 en 4 (zanggroep) 
 
3   O Jezus, die de Christus zijt, 
 des Vaders Eengeboren, 
 Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
 en redt wie was verloren. 
 Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
 verhoor ons roepen uit de nacht, 
 erbarm U over allen. 
 



4   O Heil'ge Geest, ons hoogste goed, 
 ten Trooster ons gegeven, 
 heb dank dat Gij ons delen doet 
 in Jezus' dood en leven. 
 Beveilig ons in alle nood, 
 blijf ons nabij in angst en dood, 
 op U steunt ons vertrouwen. 
 
Gebodslezing: Kolossenzen 3: 1 t/m 17   (HSV) 
 

     Psalm 86: 4 en 7 (zanggroep) 
  

4   Leer mij naar uw wil te hand'len, 
 laat mij in uw waarheid wand'len. 
 Voeg geheel mijn hart tezaam 
 tot de vrees van uwen naam. 
 Heer mijn God, ik zal U loven, 
 heffen 't ganse hart naar boven. 
 Ja, uw naam en majesteit 
 loof ik tot in eeuwigheid. 
 
7   Laat mij leven voor uw ogen, 
 sterk uw knecht door uw vermogen. 
 Maak Gijzelf voor hem vrij baan, 
 die U dient van jongsaf aan. 
 Toon uw hulp mij door een teken, 
 dat mijn vijanden verbleken, 
 als zij zien dat Gij het zijt, 
 die mij troost en mij bevrijdt. 

 
 

Schriftlezing : 2 Koningen 2: 1 t/m 12a (HSV, t/m en hij zag hem niet meer.)   
                       : Handelingen 1: 4 t/m 11 (HSV)   
   

     Gezang 230: 1 en 2 (zanggroep) 
 
1   Overwinnaar, grote Koning, 
 alle heem'len zijn te klein, 
 nu Gij weerkeert naar uw woning, 
 intocht houdt in uw domein. 
 Zou ik, Here, dan niet juichen, 
 zou ik, sterv'ling, mij niet buigen 
 nu Gij, hoogste Majesteit, 
 U verheft in heerlijkheid? 
 
2   Zie ik U ten hemel varen, 
 held van God, gekroond weldra, 
 ingehaald door blijde scharen 
 eng'len, roepend: Gloria!, 
 zou ik, Heer, mij dan niet buigen, 



 zou ik niet van vreugde juichen, 
 nu het hemels feest begon, 
 nu mijn Koning overwon? 
 
Kindermoment  

 
      Kinderlied: Lees je bijbel, bid elke dag! 
 

Lees je bijbel, 
bid elke dag 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel, 
bid elke dag 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
Verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo  
 
Slotlied: ELB 140  (Kroon Hem met gouden kroon...)   
 
Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op Zijnen troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al, 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 
Kroon Hem, der liefde Heer, 
aanschouw Hem hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 



wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len aan Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulke wondermacht. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool,van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom. 
 
Zegen: Amen gezamenlijk uitgesproken.  
 

 
 

 
  


