Van harte welkom
in deze dienst op

Hemelvaartsdag 2022.
Vooraf zingen we zonder aankondiging deze liederen.

Ere zij aan God, de Vader

Kroon Hem met koningskroon

Hoor! Een woord van eeuwig leven

Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil'ge Geest, de Trooster,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een'ge in zijn troon.

Kroon Hem met koningskroon
het godslam op zijn troon!
Het hemels loflied overwint
in lofzang voor de Zoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem die voor mij stierf.
Ik prijs Hem als mijn eeuw’ge vorst
die ’t heil voor mij verwierf!

Hoor! Een woord van eeuwig leven
Christus die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven
In de hemel en op aard;
ga vertolken alle volken
wat u werd geopenbaard!

Ere zij de Heer der eng'len,
Ere zij de Heer der kerk,
Ere aan de Heer der volken;
Aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
Looft de Koning, heel zijn kerk.
Halleluja, lof, aanbidding
Brengen eng'len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer!

Kroon Hem, die liefde is,
Hem die zijn wonden toont,
ook nu Hij hoog verheven is
en aan Gods zijde troont.
Zijn glorie is te groot,
verblindend voor het oog.
De eng’len buigen zich terneer
voor Hem die troont omhoog.
Kroon Hem, de hemelheer,
de schepper van elk ding!
Kroon Hem tot koning, die de naam
van levensvorst ontving.
Ik geef u alle eer,
mijn lied is u gewijd,
die stierf en leeft en koning is
in alle eeuwigheid.

Doop hen in de naam des Heren,
Vader, Zoon en Heil’ge Geest;
dat zij mijn geboden leren,
trouw en liefde allermeest.
Roep hen op zich om te keren,
roep hen tot het bruiloftsfeest.
Ik ben met u, alle dagen,
nu en tot in eeuwigheid!
Van mijn rijk zult gij gewagen
ga dan heen, gaat wereldwijd;
als gij valt, zal Ik u dragen,
Ik ben met u, voor altijd!

