


Goedenavond, 

Van harte welkom in de Bethaniëkerk! 
Voor het eerst na ruim twee jaar kan ons koor weer een uitvoering verzorgen. 
We zijn hier erg blij mee. En we vinden het fijn dat u/jij bent gekomen om deze 
avond met ons mee te beleven.  

Tijdens deze avond willen we met elkaar nadenken over twee heilsfeiten. Als 
eerste denken we na over de Hemelvaart van de Heere Jezus. Daarbij besteden 
we aandacht aan de zendingsopdracht die de Heere Jezus Zijn discipelen gaf voor 
Hij opvoer naar de hemel. Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat de tekst boven 
de preekstoel gaat over de allerlaatste momenten van de Heere Jezus op de 
aarde?  
Daarna denken we na over wat er gebeurde op de eerste Pinksterdag. We 
besteden ook aandacht aan de inhoud van de preek van Petrus en wat dat 
betekent voor ons. Enkele liederen die we als koor en met elkaar zingen zijn een 
bede om de toepassing van het werk van de Heilige Geest in ons hart en ons 
leven.  
We sluiten gezamenlijk af met het zingen van een zegenbede die goed aansluit 
bij deze avond.  

We wensen u allen een mooie en gezegende avond toe! 



Samenzang Psalm 47: 3 en 4 
God vaart, voor het oog, met gejuich omhoog; 
't Schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. 
Heft den lofzang aan, zingt Zijn wonderdaân, 
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.  
 
Zingt des Hoogsten eer, opdat ieder leer', 
Hoe Hij heerst alom over 't heidendom; 
Hoe Hij van Zijn troon geeft Zijn rijksgeboôn, 
Daar het al voor bukt, eed'len, gans verrukt, 
Nu hun 't Godd'lijk licht straalt in 't aangezicht, 
Delen in ons lot, eren Abrams God.  
 
Schriftlezing, gebed, openingswoord  
 
Samenzang Psalm 68:9  
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. 
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. 
 



Koorzang: De dag van onze Vorst brak aan  (P.D. Kuiper) 
De dag van onze Vorst brak aan,  
Zie Gods gezalfde Koning  
Gaat tot Zijn hemelwoning.  
Hoe zal Hij in Zijn schoonheid staan?  
Omstraald van morgenlicht 
Voor ’s Vaders aangezicht.  
 
De Vader stelt Hem in de troon  
Als Christus en als Heere,  
Bekleed met macht en ere.  
De heerschappij is aan de Zoon,  
Wiens goddelijk geweld  
De laatste vijand velt.  
 
Wie kan Zijn hoog en heilig recht 
Ter wereld ooit verbreken?  
Wie zal Hem tegenspreken, 
Die voor Zijn kerk het pleit beslecht?  
En haar na strijd en kruis 
Voert in het Vaderhuis?  
 
Lezen: Matt. 28: 18-20  
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: ‘Mij is gegeven alle macht in 
hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in 
den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen 
onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de 
dagen tot de voleinding der wereld. Amen.’ 
 
Koorzang: Roept uit aan alle stranden  
Roept uit aan alle stranden,  
Verbreidt van oord tot oord,  
Verkondigt alle landen 
Het Evangeliewoord!  
 
Verkondig ’t Woord des Heeren  
De volken wijd en zijd,  



Wij allen moeten leren 
Wat ons tot vrede lijdt.  
 
Verbreekt de wreed’ altaren  
En bouwt des Heeren huis.  
De wereld moet zich scharen, 
Zich scharen om Zijn kruis.  
 
Roept uit aan alle stranden,  
Verbreidt van oord tot oord,  
Verkondigt alle landen,  
Het Evangeliewoord!  
 
Lezen: Lukas 24: 50-53  
En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende 
Hij hen. En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en 
werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar 
Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en 
dankende God. Amen.  
 
Koorzang: Vrede zij u 
Vrede zij u, vrede zij u,  
Gelijk Mij de Vader zond,  
Zend Ik ook u.  
 
Blijf in Mijn vrede, blijf in Mij,  
Mijn Woord moet in u zijn,  
Dat maakt u vrij.  
 
Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,  
En Hij zal u leiden,  
Weest niet bevreesd!  
 



Gedicht: Wachten op nieuwe woorden  (Diny Beijersbergen-Groot)  
Al zegenende steeg de Heiland naar het licht. 
Omhoog geheven door een grote wolk 
Verdween Hij voor de vrienden uit het zicht. 
Zijn taak gedaan voor vriend en volk. 
 
De discipelen, ze staarden Hem nog na. 
Is dit het einde van hun Heer’? 
Hij had hen wel verteld ‘Ik ga, 
Vrees niet, verkondig blij Mijn leer.’ 
 
Maar zó hadden ze het niet verwacht. 
De Heer’ was waarlijk opgestaan! 
Hij had hen weer de vreugd' gebracht, 
Waarom is Hij nu van hen heengegaan? 
 
Een engel zag hen zo verslagen staan. 
'Wat staren jullie toch naar boven? 
Het is de taak om nu op weg te gaan 
En in Gods trouw blijven geloven.' 
 
De wolk verdween, het werd weer licht. 
Verheugd trokken ze naar Jeruzalem, 
Om hier te wachten op een nieuw bericht, 
Een nieuwe geest, een nieuwe stem. 
 
Ze waren eensgezind daar in de bovenzaal, 
Een oefening in het gemeenteleven. 
Nu spraken ze nog in hun oude taal. 
Nog even en God zou hen nieuwe woorden geven.  
 
Koorzang: Ja, de Trooster is gekomen  
Ja, de Trooster is gekomen, Jezus ging van d’ aarde heen.  
Jezus, van u opgenomen, liet, o kerk, u niet alleen.  
De Beloofde werd gezonden en de kracht uit God kwam neer.  
’t Past ons juichend, keer op keer, Zijn verschijning te verkonden.  
Heden is het Pinksterfeest! Looft en dankt de Heil’ge Geest!  



 
Looft de Geest, Hij zal niet wijken, van de kerk, met bloed gekocht.  
Zijn nabijheid zal steeds blijken, hoe de vijand woeden mocht.  
Vreest niet, o gezochte schapen, vreest niet, weergevonden ziel,  
Zo de nacht u overviel. Zou de Geest des Heeren slapen?  
Waakt Hij, schoon geen oog Hem ziet, voor de kleine kudde niet?  
 
Trooster, Zalver, U zult komen op ’t gebed, door U verwekt.  
Van Uw regens, van Uw stromen wordt eens d’ aarde gans bedekt.  
Liefd’ en ijver zullen blaken, waar reeds alles scheen verkwijnd,  
Als de Pinksterzon verschijnt. Noordenwind, o wilt ontwaken,  
Zuidenwind, doorwaai de hof. Heil’ge Geest, U zij de lof!  
 
Lezen: Hand. 2: 1-6  
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk 
bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een 
geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van 
hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van 
hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te 
spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren 
Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, 
die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte 
samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.  
 
Koorzang: Daar waar Geest en Woord zich paren (Pieter Stolk) 
Daar waar Geest en Woord zich paren, waar de Geest spreekt uit het Woord,  
Wil Hij ook de zin verklaren, aan elkeen die biddend hoort.   
 
Tot dit Woord te zaâm gekomen om te luist’ren naar Gods stem,  
Zal er altijd zegen stromen voor de ziel, gekeerd naar Hem.  
 
Heerlijk uur, waar Hij wil schenken: levensvoedsel, Hemelsbrood.  
Waar Hij ’t dorstig hart wil drenken door Zijn Geest, zo rijk, zo groot.  
 
Wie kan zulk een stond ontberen, die ons steeds weer geest’lijk sterkt;  
Waar het machtig Woord des Heeren tot ons komt en in ons werkt?  
 



Samenzang: Kom, o Heilige Geest    (Petra Groeneveld) 
(melodie: Welk een Vriend is onze Jezus) 
Heil'ge Geest vol vuur en leven daal in onze harten neer.  
Dat wij schijnen in de wereld, geven Uwe liefde Heer’.  
Schep in ons Uw Geest van waarheid dat wij opstaan in Uw kracht.  
Kom, o Heil'ge Geest daal neder, red ons uit de boze macht.  
 
Laat ons stralen in het donker, zodat duisternis verdwijnt.  
Dat wij opstaan tegen onrecht en Uw Geest in ons verschijnt. 
Vrede kan alleen maar komen als de leugen niet meer heerst.  
O Heer’, wilt U tot ons komen dat de liefde overheerst.  
 
Amen, amen, geef Uw liefde, troost in ons ontredderd hart. 
Vrede, vreugde, en Uw vrijheid dat gebogen gaat door smart. 
Geef ons moed om te volharden dat de hoop, Heer’, nooit verdwijnt.  
Eens komt U in al Uw glorie, als U weer op aard' verschijnt.  
 
Koorzang: Heer’, ik hoor van rijke zegen  (William B. Bradbury)  
Heer’, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort, keer op keer.  
Laat ook van die milde regen dropp’len vallen op mij neer.  
Ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij.  
 
Ga mij niet voorbij, o Vader, zie hoe mij mijn zonde smart.   
Trek mij met Uw koorden nader, stort Uw liefd’ ook in mijn hart.  
Ook in mij, ook in mij, stort Uw liefde ook in mij.  
 
Ga mij niet voorbij, o Herder, maak mij gans van zonden vrij.  
Vloeit de stroom van zegen verder, zegen and’ren, maar ook mij.  
Ja, ook mij, ja, ook mij, zegen and’ren, maar ook mij.  
 
Lezen: Hand. 2: 16-21  
Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: En het zal zijn in de 
laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw 
zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten 
zien, en uw ouden zullen dromen dromen.  En ook op Mijn dienstknechten, en 
op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij 
zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op 



de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. De zon zal veranderd worden in 
duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des 
Heeren komt. En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal 
aanroepen, zalig zal worden.  
 
Koorzang: Er komen stromen van zegen  (J. McGranaham)  
Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods Woord ons beloofd.  
Stromen, verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft.  
Stromen van zegen, komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer’.  
 
Er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend kan ’t zijn.  
Op de valleien en bergen zal er nieuw leven dan zijn.  
Stromen van zegen, komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer’.  
 
Er komen stromen van zegen, zend ons die Heilstroom nu neer.  
Geef ons die grote verkwikking; geef z’ ons voortdurend, o Heer’.  
Stromen van zegen, komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer’.  
 
Lezen: Openb. 19:1  
En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, 
zeggende: Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij 
den Heere, onzen God.  
 
Koorzang: Ere zij aan God de Vader  (K.J. Mulder) 
Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon. 
Eer de Heil’ge Geest, de Trooster, de Drieëen’ge in Zijn troon.  
 
Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt.  
Eer zij Hem, die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.  
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.  
 
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 Heeren Heer’!  



 
Sluiting 
 
Koor- en samenzang: Zegen ons Algoede 
Zegen ons, Algoede, Neem ons in Uw hoede.  
En verhef Uw aangezicht over ons en geef ons licht.  
 
Stort, op onze bede, in ons hart Uw vrede.  
En vervul ons met de kracht van Uw Geest bij dag en nacht.  
 
Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen.  
Jezus Christus, onze Heer’. Amen, God, Uw naam ter eer!  
 
Collecte  
Bij de uitgang kunt u uw gift in een collectezak doen.  
 
 

 
 
We hebben vanavond gehoord over de zendingsopdracht die de Heere Jezus aan 
Zijn discipelen, en daarmee aan ons allen gaf. Vanuit onze gemeente zijn 
Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg werkzaam in Uganda. Rembrand 
ondersteunt het zendingswerk als piloot bij MAF.  
Daarnaast zien zij het helpen van hun naasten ook op andere manieren als hun 
missie. Op dit moment ondersteunen ze Eddie, één van hun medewerkers, die 
kosten moet maken voor een ziekenhuisopname van zijn oude moeder. Het kost 
hem jaren om zijn schulden af te lossen. Rembrand en Margreet zouden het 
mooi vinden als wij met onze collecte Eddie kunnen helpen.  
Levert u ook een bijdrage? Dank u wel!  
 

Wilt u een bijdrage leveren, maar heeft u geen geld bij u? 
U kunt uw gift overmaken op IBAN NL13 INGB 0002 9933 03 

t.n.v. Penn Zangver -Eben Haezer-  
onder vermelding van ‘Rodenburg’. 



 
 
 
 
 

Hartelijk dank voor uw komst en belangstelling! 
 

Wij wensen u goede en gezegende dagen toe.  
 
 

Wij nodigen u uit om in de hal van de kerk 
nog wat te drinken.  

 
 
 
 
 
 



 




