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Welkom 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Lied: Psalm 99: 1, 3 en 4 

1. God is Koning, Hij 

sticht zijn heerschappij. 

Volken, hoort zijn stem. 

Buigt u, beeft voor Hem, 

die met macht gekroond 

op de cherubs troont. 

Aarde, word bewogen, 

beef voor zijn vermogen. 

 

3. Niet op bruut geweld 

hebt G' uw macht gesteld. 

Gij o Koning, zegt; 

Ik bemin het recht. 

Onder uw beleid 

heerst gerechtigheid; 

uw verbond heeft leven 

aan uw volk gegeven. 

 

4. Maakt Hem altezaam 

groot, verheft zijn naam. 

Buigt u voor Hem neer, 

knielt voor Israëls Heer. 

Aan zijn voeten reik 

Hem uw huldeblijk. 

Heilig, hoog in ere 

is de Heer der heren. 

 

Uitleg voor de kinderen 
 

 

 

 

 

Lied: Alles wordt nieuw 21 

1. De herder heeft zich niet vergist, 

de schapen zijn geteld. 

Maar een klein schaapje wordt vermist, 

dat dwaalt nog op het veld. 

 

2. De herder neemt zijn stok en staf 

en zoekt het overal. 

Kwam er een wolf op 't schaapje af, 

of maakte het een val? 

 

3. Het is al donker en al laat 

als Hij het schaapje vindt. 

Hij streelt het zacht en is niet kwaad, 

maar draagt het als een kind. 

 

4. Hij draagt het op zijn sterke rug 

ver buiten de woestijn. 

Hij brengt het naar zijn kooi terug, 

daar zal het veilig zijn. 

 

5. Al is het schaapje eigenwijs 

en gaat het honderd keer 

niet met de kudde mee op reis, 

de herder zoekt het weer. 

 

Lezing: Filippenzen 2:1-11 

 

Gebed 

 

Lezing: Markus 15: 16-20 
 

  



Lied: LB 558: 1, 2, 6 en 8  

1. Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen 't recht van God, 

Kyrie eleison. 

 

2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 

vorst die op een ezel rijdt 

en om Sions onwil schreit, 

Kyrie eleison. 

 

6. Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 

als men vrucht'loos zoekt naar schuld, 

Kyrie eleison. 

 

8. Om de doornen van uw kroon, 

om de gees'ling en de hoon, 

roepen wij, o Mensenzoon, 

Kyrie eleison. 

 

Verkondiging 

 

Lied: Psalm 72: 1 en 4 

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 

aan 's konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

heil op der heuv'len top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 

 

4. Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 

Hij is met koninklijk erbarmen 

hun eenzaamheid nabij. 

Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

die zijn in vrees verward. 

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij draagt hen in zijn hart. 

 

Gebed 

Toelichting bij de collecte 

 

Lied: Opwekking 123 

1. Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart; 

dat bewijst Gij ook nu. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 

groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

2. Gij geeft ons vrede,  

vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 

groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

Zegen 


