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Utrecht, Jacobikerk 
Donderdag 13 mei 2010 10.00 uur 
Schriftlezing, Exodus 40: 34-38 | Handelingen der Apostelen 1: 9-12 | NBV | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Organist: 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Wij gaan staan… 
 
Laten wij  stil zijn 
voor het aangezicht  
van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
in de Naam de ‘s Heeren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

 
& Groet: 

Genade zij u  
En Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Het feest van Hemelvaart 
 
Zingen Psalm 47 

1 Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd, 
prijst met handgeklap 's Heren koningschap. 
Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer, 
zijn geduchte kracht geeft z'in onze macht. 
Met zijn eigen hand meet Hij Jakob 't land, 
die daar woont met trots, als beminde Gods. 
 
2 God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal meldt het overal. 
Zingt Gods eer, heft aan, 's Konings eer, heft aan. 
Heel de aarde hoort naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied! 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 2 van 4 

Die de volken leidt troont in heiligheid. 
 
3 Maakt het dan bekend: Godes regiment 
houdt de volken saam, geeft hun rang en naam. 
Eedlen treden aan om op wacht te staan. 
Abrahams geslacht, het betrekt de wacht. 
Hem, die 't aards geweld paal en perken stelt, 
Hem zij lof en eer, den verheven Heer. 

 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
In verbondenheid met de Kerk 
Die er is over heel de wereld 
en in alle Eeuwen 
En niet in de laatste plaats in verbondenheid met   Israël 
 
De vraag van de leerlingen van Jezus, op Hemelvaart is, 
Of in deze tijd het Koninkrijk aan Israël zal worden opgericht 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 68: 6 

6 O stoet van wie het heil bevocht 
en grote overwinningstocht, 
o Heer, die zijt geprezen! 
Gij God, die duizend- duizendmaal 
aanbeden wordt in elke taal, 
almachtig Opperwezen! 
Zie hoe de Heer ten hemel vaart, 
vurige wagen, vurig paard, 
wolk die den Heer verhulde. 
Gevangen de gevangenis! 
Hij die ons hoogst verlangen is 
ontvangt de hoogste hulde. 

 
Gebed om de verlichting van de Heilige Geest 
Geest van Pinksteren 
 
1e Schriftlezing Exodus 40: 34-38 

34 Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld 
door de majesteit van de Eeuwige 35 Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, 
want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Eeuwige vulde de tabernakel. 36 Zolang 
hun tocht duurde, trokken de kinderen van Israël pas verder wanneer de wolk zich van de 
tabernakel verhief. 37 Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder; ze wachtten 
tot de wolk weer opsteeg. 38 Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de 
Eeuwige op de tabernakel, ’s nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle kinderen van 
Israël zichtbaar was.  

 
2e Schriftlezing Handelingen der Apostelen 1: 9-12 
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9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een 
wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar 
de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze 
zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de 
hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben 
zien gaan.’ 12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze 
berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand.  

 
Zingen Psalm 123 Als gebed 

1 Tot U, die zetelt in de hemel hoog, 
hef ik vol hoop mijn oog. 
Zoals een knecht let op zijns heren wenken 
of hij zijn gunst wil schenken, 
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen 
rust op de hand der vrouwe, 
zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij 
ons weer genadig zij. 
 
2 Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot 
stelt ons voor elk ten spot. 
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten, 
de trots der zelfbewusten. 
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting 
en hebben geen verwachting, 
tenzij van U: o HEER, neem weg de smaad, 
verlos ons van dit kwaad. 

 
Preek 
 
Zingen 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. 
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Inzameling gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Gezang 229 

1 De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning. 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
omstraalt van morgenlicht 
voor 's Vaders aangezicht. 
 
2 Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
het leven weergenomen. 
Nu is zijn uur gekomen: 
Gods paradijs zal opengaan 
en heel de hemel wijd 
weerkaatst zijn heerlijkheid. 
 
3 De Vader stelt Hem in de troon 
als Christus en als Here, 
bekleed met macht en ere. 
De heerschappij is aan de Zoon, 
wiens goddelijk geweld 
de laatste vijand velt. 
 
4 Wie kan zijn hoog en heilig recht 
ter wereld ooit verbreken? 
Wie zal Hem tegenspreken, 
die voor zijn kerk het pleit beslecht 
en haar na strijd en kruis 
voert in het vaderhuis. 
 
5 O, Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhindren, 
en open voor uw kindren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan 
ons tot uw bruiloft gaan. 

 
Zegen 


