
MORGENGEBED BOL 
 

Veertigste Paasdag - Hemelvaartsdag 

Dorpskerk Okkenbroek 

 Donderdag 26 mei 2022 – 10.30 uur 

 

 
Orgelspel     
gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op deze dienst 
 

Welkom  
door de ouderling van dienst (o)  
 
 
 
 

OPENINGSVERS We gaan staan 
                                                                  

 v:  God, kom mij te hulp. 
 a:  HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN. 
 v:  Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
 a:  ZOALS HET WAS IN  HET BEGIN EN NU EN ALTIJD  
  EN IN DE EEUWEN DER EEUWEN. AMEN. ALLELUJA 
 
We gaan zitten   

 
 
HYMNE 

 
Zingen: ‘De heil’ge dag, zo lang verwacht (t:, m: Psalm 134) 
 
De heil’ge dag, zo lang verwacht, 

breekt eind’lijk aan in volle pracht; 

Christus, de hoop der wereld, God, 

stijgt tot de hoogste heemlen op. 

 

Als overwinnaar keert Hij weer, 

de vorst der wereld sloeg Hij neer, 

aan God de Vader kondigt Hij 

zijn zege aan, zijn heerschappij. 

 

Een lichte wolk draagt Hem omhoog, 

er glanst weer hoop in ieders oog, 

dat Hij het paradijs hergeeft 

dat Adam eens gesloten heeft. 

 

O grote vreugd die allen geldt, 

de Zoon der Maagd keert als een held 

na hoon en geseling en kruis 

terug tot God, Hij brengt ons thuis. 

 

Brengen wij dank aan Hem die leeft, 

die ons het heil geschonken heeft, 

die ons in zijn triomf betrekt 

en tot het hemels leven wekt. 



 

Wij met de hemelingen saam 

verheugen ons in Jezus’ naam, 

daar Hij thans in hun midden staat 

en ons op aarde niet verlaat. 

 

Nu stijgt Gij op naar ’t hemels licht, 

op U zij heel ons hart gericht, 

zend van de Vader nu uw Geest, 

uw gave op het Pinksterfeest. 

 
 
OP DE ADEM VAN DE PSALMEN 

 
Beurtspraak (Links en Rechts) Psalm 47: 
 
Antifoon: Koning is God over heel de aarde, zingt een psalm voor Hem, alleluia. 

 

R Alle volkeren, klapt in de handen, 

  jubelt voor God met blij geroep. 

L  Want groot is de Heer en alom geducht, 

   een machtig vorst over heel de aarde. 

R Volkeren levert Hij aan ons uit 

  en naties legt Hij aan onze voeten. 

L  Hij kiest het erfdeel voor ons uit, 

   de trots van Jakob, zijn welbeminde. 

R God stijgt ten troon onder luid gejuich, 

  de Heer met geschal van bazuinen. 

L  Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, 

   voor onze koning een loflied! 

R Koning is God over heel de aarde, 

  zingt dus een psalm voor Hem. 

L  Koning is God over alle naties, 

   zetelend op zijn heilige troon. 

R Vorsten van volkeren komen daar samen, 

  vereend met het volk van Abrahams God. 

L   Aan God komt toe alle macht op aarde, 

   de Allerhoogste is Hij. 

R Eer aan de Vader en de Zoon 

 en de heilige Geest. 

L  Zoals het was in het begin en nu en altijd 

  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

ALLEN: Koning is God over heel de aarde, zingt een psalm voor Hem, alleluia. 

 
 
SCHRIFTLEZING 

 
Lezen: Handelingen 1:1-11 
Woord en verbeelding bij het WOORD:  
Zingen: ‘Al heeft Hij ons verlaten’ (LvdK 234, GvL 403) 
 

 
 
 



LOFZANG UIT HET EVANGELIE 
 
Beurtspraak (Links en Rechts) Lucas 1:68-59 
 

ANTIFOON: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God, alleluia. 

 

R Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 

  omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. 

L  Een redder heeft Hij ons verwekt 

   in het geslacht van David, zijn getrouwe; 

R Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard 

  bij monde van zijn heilige profeten: 

L  Verlossing uit de macht van onze vijanden 

   en uit de hand van allen die ons haten. 

R Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, 

  zijn heilige verbond gestand doen; 

L  De eed aan onze vader Abraham gezworen 

   ons eenmaal te verlenen; 

R Om aan de greep van vijanden ontrukt 

  Hem zonder vrees te dienen; 

L  In vroomheid en gerechtigheid 

   al onze dagen voor zijn aanschijn. 

R En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, 

  want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. 

L  Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen 

   door de vergeving van hun zonden; 

R Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, 

  die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan; 

L  Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood 

   en onze voeten te geleiden op een weg van vrede. 

R Eer aan de Vader en de Zoon 

 en de heilige Geest. 

L  Zoals het was in het begin en nu en altijd 

  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

ALLEN:  Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God, alleluia. 

 
Zingen Lied van Zacaharias : ‘Een schoot van ontferming is onze God’ (LB 158b/GvL 600) 
 
 

GAVEN EN GEBEDEN  
 
Diaconale mededelingen 
 
Voorbeden   
Zingen Lied van Zacaharias : ‘Een schoot van ontferming is onze God’ (LB 158b/GvL 600) 
Gebed: 
 
v:  
Barmhartige God, laat ons jubelen in heilige vreugde en U dankzeggen in blijdschap. Want in de hemelvaart van uw 
Zoon hebt Gij ook ons verheven. Aan het hoofd van allen is Hij voorgegaan en zo heeft Hij hoop gewekt bij allen die 
met Hem tot één lichaam zijn verbonden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de 
eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. 
a:  AMEN. 
 



 
 
GEZEGEND VERDER We gaan staan 

 
Zingen: ‘Ten hemel opgevaren is’ (LB 661/GvL 521) 
 
Zegen 
Beantwoord met zingen: AMEN (3X) 
 
Zingen: ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ (LB 360/GvL 483) 
 


