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Hemelvaartsdag       donderdag 26 mei 2022 

47 Volken wees verheugd 

1. Volken wees verheugd, / jubel, toon uw vreugd,                   

prijs met handgeklap / ’s Heren koningschap.                                    

Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,                                            

zijn geduchte kracht / geeft ze 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.                                             

Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan.                            

Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,                                      

is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!                                      

Die de volken leidt / troont in heiligheid. 

3. Maak het dan bekend: / Godes regiment                                              

houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.                                             

Edelen 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, / de verheven Heer. 

661      Ten hemel opgevaren is 

1. Ten hemel opgevaren is, halleluja,                                                  

Christus, die Heer en koning is, halleluja.   

2. Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,                                   

heerst over hemel, zee en land, halleluja. 

5. Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,                                              

de Here Christus die regeert, halleluja. 
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666 De Heer opgetogen 

1. De Heer is opgetogen.                                                                                  

Hij steeg boven ons uit.                                                                                                                                           

Wij staan met onze ogen                                                                                                 

voor een beslagen ruit.                                                                                                                                

Daarop heeft Hij geschreven:                                                                                 

Ik laat je niet alleen.                                                                                     

Een glimlach van zijn vrede                                                                     

valt door die woorden heen. 

2. De Heer is in de wolken,                                                       

onttrokken aan ons oog.                                                                

Maar Hij heeft alle volken                                                               

zijn Koninkrijk beloofd.                                                                     

Al blijft Hij nu verborgen                                                                  

in teken en in taal,                                                                              

straks, op de nieuwe morgen,                                                                                                                     

zien wij Hem allemaal. 

667 Hij leeft 

1. Hij leeft,                                                                                                            

naar de hemel gevaren,                                                

vertaald in het volle licht.                                                                 

God zal Hem voor altijd bewaren.                                                        

Wij leven op Hem gericht. 

2. Hij leeft                                                                                               

in het hart van zijn vrienden                                                             

als liefde die ons verbindt,                                                      

waarmee Hij de mensen diende                                                        

en al onze liefde begint. 
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3. Hij leeft                                                                                                          

in de woorden gezongen.                                                                   

Zo gaat Hij van mond tot mond.                                                           

Wij zingen met vurige tongen                                                          

zijn liefde de wereld rond. 

6. Gij leeft                                                                                           

voor ons oog nog verborgen                                                                                              

tot aan de jongste dag,                                                                               

Gij leeft tot de dag van morgen                                                                            

ons toont wat liefde vermag. 


