
Hemelvaart, 26 mei 2022 - Ochtendgebed 

Muziek 
 
Tafelkaarsen worden aangestoken 

 
allen: LICHT OM TE LEVEN  

DE DUISTERNIS VOORBIJ 
WORDT ONS GEGEVEN 
EN MAAKT ONS BLIJ. 

 

Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 

 
 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Korte overdenking 
 

Lezing Handelingen 1,9-11 



Muziek 
 
Psalm 47 met Lied 660 antifoon voor Hemelvaart 
 
Antifoon door solisten: 

 
psalm 47 

 



2 God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan. 
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 
 

3 Maak het dan bekend: / Godes regiment 
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam. 
Edelen 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, / de verheven Heer. 

 

Antifoon door solisten: 
Halleluja! 
Wat, Galileeër, staat u te staren? 
Halleluja! 

 
Gebed Hemelvaartsdag en Onze Vader 
 
Slotlied 661 Ten hemel opgevaren is 

 
 

2 Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,  
heerst over hemel, zee en land, halleluja. 
 



5 Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,  
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja. 
 

Zegenbede 
wij spreken allen de zegenbede uit 
 
 DE VREDE VAN GOD, 

DIE ALLE VERSTAND TE BOVEN GAAT, 
ZAL ONZE HARTEN EN 
GEDACHTEN BEHOEDEN 
IN CHRISTUS JEZUS, ONZE HEER AMEN. 

 

Muziek 
 
 

Na deze viering is er koffie en thee 
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