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

Psalm 47: 1 en 3
Alles ducht Zijn kracht; 
Alles vreest Zijn macht; 
Zijne majasteit, 
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 wonderdaan, 

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.

Gezang 69: 1 en 2
1. Komt, Christ'nen, laat ons Jezus loven,
komt, heffen wij het hart naar boven!
Daar zit de Koning op zijn troon
en spreidt zijn heerlijkheid ten toon.
Voor wie gelooft is daar de schat,
die alle heil in zich bevat.

Gezang 69: 1 en 2
2. Hij is ons hoofd, wij zijn zijn leden,
al wand'len wij nog hier beneden;
het past ons om van stap tot stap,
in 't land van onze vreemd'lingschap,
vol ernst te volgen in het spoor,
dat Jezus wees: Hij ging ons voor!
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Psalm 24: 4 en 5
4. Verhoogt, o poorten, nu den boog! 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog! 
Opdat de Koning in moog' rijden.  
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig, Opperheer. 
't Is God, geweldig in het strijden. 

Psalm 24: 4 en 5
5. Verhoogt, o poorten, nu den boog! 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog! 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht;  
Hem eren wij met lofgezangen.

Lezen: Prediker 5: 1 t/m 6
1. Wees niet te snel met uw mond, en 
laat uw hart zich niet haasten een woord 
te uiten voor het aangezicht van God. 
Want God is in de hemel en u bent op de 
aarde. Laat daarom uw woorden weinig 
in aantal zijn.

Lezen: Prediker 5: 1 t/m 6
2. Want zoals de droom komt door veel 
bezigheid, zo ook het gepraat van de 
dwaas door veelheid van woorden.
3. Wanneer u aan God een gelofte doet, 
stel dan niet uit die na te komen, want 
Hij heeft geen welgevallen aan dwazen. 
Kom na wat u belooft.

Lezen: Prediker 5: 1 t/m 6
4. Het is beter dat u niet belooft, dan dat 
u belooft maar niet nakomt.
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Lezen: Prediker 5: 1 t/m 6
5. Sta uw mond niet toe, uw vlees te 
doen zondigen. Zeg ook niet in de 
tegenwoordigheid van de engel: dat was 
een vergissing. Waarom zou God zeer 
toornig worden om wat u zegt, en het 
werk van uw handen te gronde richten?

Lezen: Prediker 5: 1 t/m 6
6. Want zoals er in een veelheid aan 
dromen veel vluchtigs is, zo is het ook 
met de veelheid van woorden. Daarom: 
vrees God!

Lezen: Handelingen 1: 1 t/m 9
1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o 
Theofilus, over alles wat Jezus begonnen 
is te doen én te onderwijzen,
2. tot op de dag waarop Hij opgenomen 
is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de 
apostelen, die Hij uitgekozen had, 
opdrachten had gegeven.

Lezen: Handelingen 1: 1 t/m 9
3. Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden 
had, ook levend aan hen vertoond, met 
veel onmiskenbare bewijzen, veertig 
dagen lang, waarbij Hij door hen gezien 
werd en over de dingen sprak die het 
Koninkrijk van God betreffen.

Lezen: Handelingen 1: 1 t/m 9
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: 1 t/m 9
5. want Johannes doopte wel met water, 
maar u zult met de Heilige Geest 
gedoopt worden, niet lang na deze 
dagen.
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Lezen: Handelingen 1: 1 t/m 9
6. Zij dan die samengekomen waren, 
vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd 
voor Israël het Koninkrijk weer 
herstellen?

Lezen: Handelingen 1: 1 t/m 9
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: 1 t/m 9
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: 1 t/m 9
9. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 
opgenomen terwijl zij het zagen, en een 
wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Psalm 8: 3 en 4
3. Sla ik naar 't ruim der held're
hemelbogen, 
Dat heerlijk werk van Uwe ving'ren, d' 
ogen; 
Zie ik bedaard den glans der zilv'ren
maan, 
En 't sterrenheir, door U geschapen, aan.

Psalm 8: 3 en 4
4. Mijn God, wat is de mens dan op deez' 
aarde! 
De broze mens, hoe klimt hij tot die 
waarde, 
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 
En 's mensen zoon Uw teerste liefde 
schenkt! 
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Gezang 73: 1 en 3
1. Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.

Gezang 73: 1 en 3
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeboren' uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!

Gezang 73: 1 en 3
3. U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.

Gezang 73: 1 en 3
Hij komt, elks oge zal hem zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên,
of om ontferming smeken.

Weerklank 189: 1 en 5
1 Kroon Hem met koningskroon,
het Godslam op zijn troon!
Het hemels loflied overwint
in lofzang voor de Zoon.

Weerklank 189: 1 en 5
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!
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Weerklank 189: 1 en 5
5. Kroon Hem, de hemelheer,
de schepper van elk ding!
Kroon Hem tot koning, die de naam
van levensvorst ontving.

Weerklank 189: 1 en 5
Ik geef U alle eer,
mijn lied is U gewijd,
die stierf en leeft en koning is
in alle eeuwigheid.


