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Thema Hoe lang nog? (Pnr.681 )   Handelingen 1: 6 
 
Uitgesproken 4 mei 1989, Hemelvaartsdag  Ned.Herv.Kerk te ‘s-Gravendeel 
 
Orde van de dienst: 
 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Aanvangstekst God is opgevaren onder gejuich, de Heere onder  

bazuingeschal. Daarom psalmzingt Gode, psalmzingt; psalmzingt 
onze Koning, psalmzingt 

  
Zingen Psalm 47 

1 Volken weest verheugd, / jubelt, toont uw vreugd, 
prijst met handgeklap / 's HEREN koningschap. 
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer, 
zijn geduchte kracht / geeft z'in onze macht. 
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land, 
die daar woont met trots, / als beminde Gods. 
 
2 God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zingt Gods eer, heft aan, / 's Konings eer, heft aan. 
Heel de aarde hoort / naar des HEREN woord, 
is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 
  
3 Maakt het dan bekend: / Godes regiment 
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam. 
Eedlen 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, / den verheven Heer. 

 
Gebed Morgenglans der eeuwigheid, licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht onze nacht! 
Laat als milde morgendauw uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost onverpoosd. 
Laat uw heilge liefdegloed onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed om, de eeuwge nacht ontvloden, 
voordat wij tenondergaan, op te staan. 
Breekt de jongste morgen aan, geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij, met U opgestaan, alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest onbevreesd. 
Overstroom ons met uw licht, klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in 't gericht, maar verblijd ons met de 
zoetheid van des hemels zaligheid voor altijd. Amen 
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Schriftlezing Handelingen 1: 1-12  
1 Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus 
begonnen is te doen en te leren, 2 tot de dag dat Hij werd 
opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, 
door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; 3 aan wie Hij 
Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft 
vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen 
sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. 4 En terwijl Hij 
met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar 
te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) 
van Mij gehoord hebt. 5 Want Johannes doopte met water, maar 
gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na 
deze. 6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en 
zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor 
Israël? 7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of 
gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan 
Zich gehouden heeft, 8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer 
de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te 
Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der 
aarde. 9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, 
terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 
10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, 
twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook 
zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de 
hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal 
op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien 
varen. 

 
Zingen Gezang 233 

1. Heer, komt in deze tijd 
uw heerschappij, 
het einde van de strijd, 
de stad waar vrij, 
uit boze droom ontwaakt, 
de mensen wonen, 
tot één gezin gemaakt, 
Gods dochters en Gods zonen? 
 
2. Heer, gaat Gij van ons heen, 
in deze tijd? 
Vermaakt Gij ons alleen 
uw dienstbaarheid? 
Laat Gij ons dan voorgoed 
in hoop en vrezen 
en mag uw vredegroet 
het laatste woord niet wezen? 
 
3. Uit uw verborgenheid 
hebt Gij vervuld 
het perk van deze tijd 
met Gods geduld. 
Uw woord doet telkens weer 
de harten branden. 
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Gij blijft nabij, o Heer, 
met zegenende handen. 
 
4. Gedreven door de Geest 
gaan wij getroost 
de weg van alle vlees, 
die onverpoosd 
de Zoon des mensen gaat, 
te allen tijde, 
tot Hij weer voor ons staat, 
zoals Hij van ons scheidde. 

 
Schriftlezing Openbaring aan Johannes 6 

1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik 
hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een 
donderslag: Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop 
zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok 
uit, overwinnende en om te overwinnen.  
3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier 
zeggen: Kom! 4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, 
die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, 
en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot 
zwaard gegeven.  
5 En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier 
zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat 
had een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde als een stem te 
midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een 
schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen 
schade toe aan de olie en de wijn.  
7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het 
vierde dier zeggen: Kom! 8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en 
die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde 
achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der 
aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de 
zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.  
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de 
zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om 
het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en 
zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en 
wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En 
aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd 
gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het 
getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, 
die gedood zouden worden evenals zij.  
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde 
een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en 
de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels 
vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat 
vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. 14 En de 
hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle 
berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 15 En de koningen der 
aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en 
de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen 
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en de rotsen der bergen; 16 en zij zeiden tot de bergen en tot de 
rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, 
die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; 
17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan 
bestaan?  

 
Zingen Gezang 297 

1. Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 
2. O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aard' en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 

 
Preek tekst: Handelingen 1: 6 

6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en 
zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 

 
Zingen Psalm 45 : 2 en 6 

2. Gord aan, o held, het zwaard van uw regering 
en hoed uw volk voor knechtschap en ontbering; 
rijd luisterrijk in heil en voorspoed voort 
en houd de teugels van het rechte woord; 
waarheid en majesteit zijn in uw handen 
en triomferend gaat gij door de landen 
om alle volken in uw ban te slaan; 
recht in het hart doet gij uw pijlen gaan. 
 
6. Zie niet meer om, de bedding der geslachten 
heeft zich verlegd, volg nu met uw gedachten 
de toekomst in de stroom van 's konings bloed 
tot waar uw geest uw kinderen ontmoet; 
uw zonen zult gij op de aarde stellen 
tot vorsten, die rechtvaardig oordeel vellen; 
daarom draagt u mijn lied de tijden door 
en daarom looft u volk bij volk in koor. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Gezang 234 

1. Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen, 
een moeder om haar kind. 
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Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 
2. Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Gezang  416 

1. Gelukkig is het land, 
dat God de Heer beschermt. 
Als daar met moord en brand 
de vijand rondom zwermt, 
en dat men meent: hij zal 
't schier overwinnen al, 
dat dan, dat dan, dat dan 
hij zelf komt tot den val. 
 
2. Gedankt moet zijn de Heer, 
de God, die eeuwig leeft, 
dat Hij ons t'zijner eer 
dees overwinning geeft. 
Wat wonder heeft de kracht 
des Heren al gewracht! 
O Heer, o Heer, o Heer, 
hoe groot is uwe macht! 

 
Zegen 
 


