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Datum dienst : 29-05-2022 
   
   

 

Thema van de dienst  :  Hoever is Jezus weg? 
 
 
 

 

Voorganger : Jan Kees van der Hart 

Piano : Marcel ten Brinke 

 

Liturgie 
RCN 2022  

 



 

 

blz. 2 

Welkom door recreatieleidster   
 

Begroeting door de voorganger 
 

Psalm 47: (Nieuwe psalmberijming) 
 

1. Juich, applaudisseer, voor de hoogste HEER. 
Volken, zing voor Hem, zing met hart en stem: 
vol van majesteit, heerst Hij wereldwijd. 
God kiest onze kant: onze aartsvijand 
buigt nu voor ons neer; niemand biedt verweer. 
Krachtig geeft zijn hand, ons een prachtig land. 

 
2. Juich, want God stijgt op; vreugde klimt ten top. 
Luid trompetgeschal, schettert overal. 
Prijs de koning, zing, vol bewondering. 
Wat een machtsvertoon: God zit op zijn troon. 
Heersers treden aan, om voor Hem te staan. 
Wat een erewacht; God heeft alle macht! 
 

 

Gebed 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Kinderlied 422: Hoger dan de blauwe luchten 

(Hemelhoog) 
 

1 Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud 
woont de vader in de Hemel 
die van alle kinderen houdt. 
 
2 Ook voor zieke kinderen zorgt Hij 

Kent hun tranen en hun pijn. 
Ja, voor de grote en voor de kleine 
wil de heer een helper zijn. 
 
 



 

 

blz. 3 

3 Daarom vragen wij eerbiedig, 
vouwen wij de handjes saam 
Heer die altijd naar ons luistert 
Neem dan nu ons danklied aan. 
Amen, Amen 
 

 

Kinderen mogen naar de Kindernevendienst 

 

Bijbellezing: Handeling 1: 4-12 

 
4 Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, 
maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij 

hebben gehoord. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie 
gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: 

‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstel-
len?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn 

macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenis-

sen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zul-
len jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea 

en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 
 

9Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgeno-
men in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen.  

 
10 Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, 

stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Gali-
leeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie mid-

den in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem 
naar de hemel hebben zien gaan.’ 

 
12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze 

berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand.  
 

Lied 211 (Hemelhoog), De dag van onze Vorst brak aan 

 
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. 

  



 

 

blz. 4 

 
Hij heeft, van dood en graf ontdaan,  
het leven weergenomen.  
Nu is zijn uur gekomen;  
Gods paradijs zal opengaan 
en heel de hemel wijd 
weerkaatst zijn heerlijkheid. 
 
O, Heer, Die onze Koning zijt, 
laat niets Uw rijk verhind'ren, 
en open voor Uw kind’ren, 
de poorten van uw woning wijd. 

Laat, met Uw feestkleed aan, 
ons tot Uw bruiloft gaan. 
 

Overdenking: Hoever is Jezus weg? 

 

Lied: Al heeft Hij ons verlaten 

(NLB-663) 

 
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, 
teveel om op te noemen, 
zijn wij door Hem bemind. 
 
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. 
 

 

 

Kinderen komen terug 

 

 



 

 

blz. 5 

 

Dankgebed 
 

Collecte(doel): Stichting Gaandeweg  
 

Slotlied 270: Nu laat u mij in vrede gaan (Hemelhoog) 
 

Hoe lang nog tot uw vrede komt? 
Wanneer vertroost U Israël? 
Hoe lang tot uw gezalfde komt 
en Davids huis in eer herstelt? 
Hoor ons gebed, zie ons verdriet; 
onthoud ons uw genade niet. 

O Trooster, geef ons hoop en moed 
als U ons ongezien ontmoet. 
 
U leidt mij naar uw heiligdom; 
ik zie de hoop van Israël. 
Uw rijk van recht en vrede komt: 
de volken zien en staan versteld. 
Gezegend is de vredevorst, 
de redder die uw volk verlost. 
Gezegend is dit heilig kind, 
dat door zijn dood de wereld wint. 
 
Nu laat U mij in vrede gaan, 
want U lost uw beloften in. 
Ik neem uw redding dankbaar aan, 
tot eens de wereld vrede vindt. 
Wanneer ik hier mijn ogen sluit, 
heet U mij welkom in uw huis. 
Ik leef het leven tegemoet, 
tot ik U zie en U ontmoet! 

 

 

Slotwoord en zegen met als AMEN:  

Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen, 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, Uw naam ter eer. 



 

 

blz. 6 

(NLB 415: 3) 

 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade. 

 

De volgende vakantiekerkdienst is op 5 juni om 10.00 uur.  

Deze dienst zal worden voorgegaan door:  

Jan Kees van der Hart 

 

 

 

 

 

 

U bent welkom en van harte uitgenodigd. 
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Toelichting collectedoel: Gaandeweg, van ziekenhuis 

naar vakantiehuis  

NL55ABNA 053 50 60 300 t.n.v. RCN Vakantieparken o.v.v. 

Stichting Gaandeweg.  
 

Gaandeweg organiseert vakanties voor gezinnen waarvan 

een van de kinderen is getroffen door kanker. De stichting 

zorgt ervoor dat die gezinnen tussen alle behandelingen, 

chemo’s en ziekenhuisbezoeken door, weer even echt gezin 

kunnen zijn. Van ziekenhuis naar vakantiehuis, is dan ook 

de missie van Gaandeweg. Even de zorgen opzij, lekker 

spelen met papa, mama, broertjes en zusjes. Over de kos-

ten en de organisatie hoeven deze gezinnen niet na te den-

ken. Om deze gezinnen een weekje vakantie te kunnen 

aanbieden, bezit en beheert Stichting Gaandeweg een aan-

tal vakantiehuizen in Nederland. Gaandeweg bestaat ruim 

30 jaar, is actief in heel Nederland en ANBI en CBF gecerti-

ficeerd. Voor het realiseren van de vakantieweken is Stich-

ting Gaandeweg geheel afhankelijk van giften.  

In 2021 heeft RCN een kavel beschikbaar gesteld op RCN 

het Grote Bos waarop Stichting Gaandeweg een vakantie-

huis gaat bouwen. Dit huis is speciaal bedoeld voor gezin-

nen waarvan het kind op dat moment behandelingen onder-

gaat in het Prinses Maxima Ziekenhuis in Utrecht.   

In 2021 worden er 50 verwenweekendjes georganiseerd op 

de RCN parken in NL voor deze gezinnen.   
 


