
We staan hier op de plek waar anders komende week het vogelschieten zou 

plaatsvinden. Dat is hemelvaart in Loenen, vogelschieten en dan de kermis. Dit 

jaar niet. Zal ik van de gelegenheid gebruik maken om in de films van deze en 

volgende week eens iets meer over hemelvaart te vertellen, nou we toch niet 

naar de kermis kunnen?  Jezus gaat terug naar de Vader. Nog een gesprek: 

komt het koninkrijk gauw vragen ze. Jezus zegt; wacht  tot je kracht krijgt van 

boven. Een geheimzinnige gebeurtenis wel. Een wolk komt er tussen en ze zien 

Hem niet meer. Een engel zegt, wat kijk je naar boven. Hij zal zo ook weer 

terugkomen. Jezus bij zijn Vader terug, wij beneden, samen, de Geest die helpt,  

toch met God verbonden.  Ik heb hier een accordeonist  bij me Wichert 

Koetsier, met zijn accordeon.  een prachtig instrument, voor klassieke stukken, 

maar ook wel voor de smartlap, en Johannes de Heer gaat er ook goed mee. 

We gaan luisteren en zingen; Welk een vriend is onze Jezus.  

 

Welk een vriend is onze Jezus, 

die in onze plaats wil staan. 

Welk een voorrecht dat ik door Hem, 

altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

dikwijls drukt ons zonde neer, 

juist omdat wij 't al niet brengen, 

in 't gebed tot onze Heer. 

 

 

In de kerk:  

Romeinen 8:30-35 

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, 

die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons 

met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 

Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de 

rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

Hij pleit voor ons. Jezus is naar de Vader gegaan, Hij heeft een weg 

gemaakt van ons naar de troon van God. Kun je bidden? Kun je echt bij 

God terecht? Daar is het offer van zijn leven, Jezus neemt het voor je op.  

je wordt niet meer beschuldigd, je mag kind aan huis zijn bij God. Hij pleit 

voor je. Er is iemand die voor je opkomt. Hemelvaart is een levenslange 

bemoediging.  



 

Zijn wij zwak, belast, beladen 

en terneer gedrukt door zorg. 

Dierb're Heiland, onze toevlucht, 

Gij zijt onze hulp en borg. 

Als soms vrienden ons verlaten, 

gaan wij biddend tot de Heer, 

in Zijn armen zijn wij veilig, 

Hij verlaat ons nimmermeer. 

 

Misschien heb je je afgevraagd: wat heeft hij toch aan iedere keer, ik heb 

hier een uitstalling van shirtjes die u al hebt kunnen zien in de films. Er 

staat een doornenkroon op. Het is het modemerk Gsus. Ik had ze vorig 

jaar aangeschaft, ik dacht je weet nooit of ik dat eens aan kan doen, bij 

een bijeenkomst buiten de kerk. En toen kwam de coronatijd met de 

films. Corona, dat betekent kroon. Maar ik had gedacht ook met deze 

kleren: niet corona wint, maar die andere kroon, de doornenkroon van 

Christus. Zijn overgave, zijn liefde, zichzelf geven voor de ander, voor 

ons, dat is het belangrijkste. Zo is hij koning. En die boodschap geef ik je 

telkens mee met zo’n shirtje aan. Hemelvaart. Christus is Koning, Jezus 

regeert. Maar niet door macht of geweld, maar door zijn liefde. Hij pleit 

voor ons. Wij hebben een Koning en hogepriester in eeuwigheid.  

Jezus leeft in eeuwigheid 

 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

  

Straks als er een nieuwe dag begint, 

en het licht het van het duister wint, 

mag ik bij Hem binnengaan, 

voor zijn troon gaan staan. 

Hef ik daar mijn loflied aan: 

  

Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 



zal de hemel opengaan, 

komt de Heer er aan. 

heffen wij dit loflied aan: 

  

Jezus komt in heerlijkheid. 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van ons leven. 

Gebed 

Heer geef dat uw koninkrijk onder ons mag werken, de Geest van liefde, 

de macht van het kruis. Geef in ons leven uw kracht, uw Geest. Dat 

geloven we dat u regeert, maar we bidden dat alle machthebbers op 

deze wereld, zullen handelen en regeren in overeenstemming met uw 

wijsheid, uw zelfopoffering, uw liefde die niemand uitsluit. We bidden het 

gebed dat u tot uw Vader sprak, Uw Vader die ook mijn Vader wordt:   

Onze Vader 

In de maand juli hopen we dat we weer kerkdiensten  kunnen houden. In 

juni zullen we al weer een paar activiteiten organiseren, maar we gaan 

de maanden mei en juni ook nog door met deze filmpjes. We blijven in 

contact zo. We zingen lied 675: Geest van hierboven 

 

 

 

1    Geest van hierboven, 
 leer ons geloven, 
 hopen, liefhebben door uw kracht! 
 Hemelse Vrede, 
 deel U nu mede 
 aan een wereld die U verwacht! 
 Wij mogen zingen 
 van grote dingen, 
 als wij ontvangen 
 al ons verlangen, 
 met Christus opgestaan. Halleluja! 
 Eeuwigheidsleven 
 zal Hij ons geven, 
 als wij herboren 
 Hem toebehoren, 
 die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

 



2    Wat kan ons schaden, 
 wat van U scheiden, 
 Liefde die ons hebt liefgehad? 
 Niets is ten kwade, 
 wat wij ook lijden, 
 Gij houdt ons bij de hand gevat. 
 Gij hebt de zege 
 voor ons verkregen, 
 Gij zult op aarde 
 de macht aanvaarden 
 en onze koning zijn. Halleluja! 
 Gij, onze Here, 
 doet triomferen 
 die naar U heten 
 en in U weten, 
 dat wij Gods kindren zijn. Halleluja! 

 


