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Op een lichte wolkenwagen
Op een lichte wolkenwagen
Wordt de Heer van d' aard gedragen,
Vaart Hij op naar 's hemels troon,
Vaart Hij op naar 's hemels troon.

Op een lichte wolkenwagen
Alles moet voor Hem zich buigen
Ied're tong Zijn lof getuigen
En Hem eren als Gods Zoon,
En Hem eren als Gods Zoon.

Psalm 47: 1 en 3
1. Juicht, o volken, juicht, 
Handklapt, en betuigt  
Onzen God uw vreugd. 
Weest te zaâm verheugd; 
Zingt des Hoogsten eer; 
Buigt u voor Hem neer.

Psalm 47: 1 en 3
Alles ducht Zijn kracht; 
Alles vreest Zijn macht; 
Zijne majesteit, 
Maakt haar heerlijkheid, 
Over 't rond der aard', 
Wijd en zijd vermaard.

Psalm 47: 1 en 3
3. God vaart, voor het oog, 
Met gejuich omhoog; 
't Schel bazuingeluid 
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan, 
Zingt Zijn wonderdaân, 

Psalm 47: 1 en 3
Zingt de schoonste stof, 
Zingt des Konings lof,
Met een zuiv'ren galm,
Met een blijden psalm.
Hij, de Vorst der aard',
Is die hulde waard.

1 2

3 4

5 6



7-5-2021

2

Psalm 21: 13
13. Verhoog, o HEER', Uw naam en 
kracht; 
Zo zal ons vrolijk zingen 
Door lucht en wolken dringen. 
Zo wordt Uw heerschappij en macht 

Psalm 21: 13
Door ons, nog eeuwen lang, 
Geloofd met psalmgezang. 

Lezen: Exodus 40: 34 – 38
34. Toen overdekte de wolk de tent van 
ontmoeting, en de heerlijkheid van de 
HEERE vervulde de tabernakel,
35. zodat Mozes de tent van ontmoeting 
niet kon binnengaan, omdat de wolk 
daarop bleef en de heerlijkheid van de 
HEERE de tabernakel vervulde.

Lezen: Exodus 40: 34 – 38
36. Telkens als de wolk opsteeg van 
boven de tabernakel, braken de 
Israëlieten op tijdens al hun tochten.
37. Maar als de wolk niet opsteeg, 
braken zij niet op, tot op de dag dat hij 
opsteeg.

Lezen: Exodus 40: 34 – 38
38. Want de wolk van de HEERE was 
overdag op de tabernakel, en 's nachts 
was er een vuur in, voor de ogen van 
heel het huis van Israël tijdens al hun 
tochten.

Lezen: 1 Koningen 8: 10 en 11
10. En het gebeurde, toen de priesters 
uit het heiligdom gingen, dat de wolk het 
huis van de HEERE vervulde.
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Lezen: 1 Koningen 8: 10 en 11
11. Vanwege de wolk konden de 
priesters niet blijven staan om dienst te 
doen, want de heerlijkheid van de HEERE 
had het huis van de HEERE vervuld.

Lezen: Handelingen 1: 4 – 12
De hemelvaart
4. En toen Hij met hen samen was, beval 
Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg 
zouden gaan, maar de belofte van de 
Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, 
van Mij gehoord hebt;

Lezen: Handelingen 1: 4 – 12
5. want Johannes doopte wel met water, 
maar u zult met de Heilige Geest 
gedoopt worden, niet lang na deze 
dagen.
6. Zij dan die samengekomen waren, 
vroegen Hem:

Lezen: Handelingen 1: 4 – 12
Heere, zult U in deze tijd voor Israël het 
Koninkrijk weer herstellen?
7. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet 
toe de tijden of gelegenheden te weten 
die de Vader in Zijn eigen macht gesteld 
heeft,

Lezen: Handelingen 1: 4 – 12
8. maar u zult de kracht van de Heilige 
Geest ontvangen, Die over u komen zal; 
en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in 
Jeruzalem als in heel Judea en Samaria 
en tot aan het uiterste van de aarde.

Lezen: Handelingen 1: 4 – 12
9. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 
opgenomen terwijl zij het zagen, en een 
wolk onttrok Hem aan hun ogen.
10. En toen zij, terwijl Hij van hen 
wegging, hun ogen naar de hemel 
gericht hielden, zie, twee mannen 
stonden bij hen in witte kleding,
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Lezen: Handelingen 1: 4 – 12
11. die ook zeiden: Galilese mannen, 
waarom staat u omhoog te kijken naar 
de hemel? Deze Jezus, Die van u 
opgenomen is naar de hemel, zal op 
dezelfde wijze terugkomen als u Hem 
naar de hemel hebt zien gaan.

Lezen: Handelingen 1: 4 – 12
12. Toen keerden zij terug naar 
Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg 
genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is 
en daar een sabbatsreis vandaan ligt.

Psalm 68: 9
9. Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 
Zijn tien  en tienmaal duizend sterk; 
Verdubbeld in getalen;
Bij hen is Zijne Majesteit, 
Een Sinaï in heiligheid, 
Omringd van bliksemstralen; 

Psalm 68: 9
Gij voert ten hemel op, vol eer; 
De kerker werd Uw buit, o HEER'. 
Gij zaagt Uw strijd bekronen 
Met gaven, tot der mensen troost,
Opdat zelfs 't wederhorig kroost 
Altijd bij U zou wonen. 

Gezang 93: 3 en 4
3. Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der Kerk,
ere aan de Heer der volk'ren,
aard en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning en zijn werk!

Gezang 93: 3 en 4
4. 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!
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Gezang 94
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;

Gezang 94
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;  
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!
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