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Voorspel

‘Pari Intervallo’

Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 130: 1, 3, 4 (OB)

‘Uit diepten van ellende’

1. Uit diepten van ellende,
roep ik met mond en hart,
tot u, die heil kunt zenden.
"o Heer, aanschouw mijn smart!
Wil naar mijn smeekstem horen,
merk op mijn jammerklacht,
verleen mij gunstig’ oren,
daar ‘k in mijn druk versmacht!"

3. Ik blijf de Heer verwachten,
mijn ziel wacht ongestoord:
ik hoop in al mijn klachten,
op zijn onfeilbaar woord.
Mijn ziel vol angst en zorgen,
wacht sterker op de Heer,
dan wachters op de morgen,
de morgen, ach wanneer?

4. Hoopt op de Heer, gij vromen!
Is Israël in nood,
er zal verlossing komen:
zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt op hun gebeden,
gans Israël eens vrij,
van ongerechtigheden;
zo doet hij ook aan mij.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 24: 1 en 4

‘De aarde en haar volheid zijn’

1. De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.
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Verootmoediging en genade verkondiging
Geloofsbelijdenis
Zingen: lied 705: 1, 2, 4

‘Ere zij aan God de Vader’

1. 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.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in Zijn troon.

2. 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.

4. 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 heren Heer.
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Muziek voor Solid Kids

‘Klap in je handen’

Klap in je handen, juich voor de Here,
de Allerhoogste, zing voor Hem.
Laten we juichen en Hem vereren
Met instrumenten, met je stem. 3x

Hij is Koning van de aarde,
Hij regeert, zit op Zijn troon.
Vreemde volken knielen neer
Voor onze God de Heer!

Klap in je handen, juich voor de Here,
de Allerhoogste, zing voor Hem.
Laten we juichen en Hem vereren
Met instrumenten, met je stem.

Zing een psalm voor Hem
Zing een psalm voor Hem
Zing een psalm voor Hem
Zing een psalm voor Hem ! 2x

Klap in je handen, juich voor de Here,
de Allerhoogste, zing voor Hem.
Laten we juichen en Hem vereren
Met instrumenten, met je stem. 2x

1e schriftlezing Richteren 9: 1-23
1 Abimelech, de zoon van Jerubbaäl, ging naar Sichem, waar de familie van zijn
moeder woonde, en zei tegen zijn ooms en zijn neven: 2 ‘Leg de burgers van
Sichem de vraag voor wie ze liever als heerser hebben: de zeventig zonen van
Jerubbaäl gezamenlijk of één man, die bovendien hun bloedverwant is.’ 3 Toen
2

zijn ooms zijn vraag voorlegden aan de burgers van Sichem, spraken die hun
voorkeur uit voor Abimelech, met als argument dat hij familie van hen was.
4 Ze gaven hem zeventig sjekel uit de tempel van Baäl-Berit. Met dat geld huurde
Abimelech een legertje gewetenloze leeglopers. 5 Daarmee ging hij naar Ofra, naar
het huis van zijn vader, waar hij zijn broers, de zeventig zonen van Jerubbaäl, stuk
voor stuk ter dood bracht op een en dezelfde steen. Alleen Jotam, de jongste, wist
te ontkomen, want hij had zich verstopt. 6 Daarop kwamen de burgers van Sichem
en Bet-Millo bij de eik bij het gedenkteken in Sichem bijeen en riepen Abimelech
tot koning uit. 7 Toen Jotam dit vernam, ging hij de Gerizim op en riep met
stemverheffing vanaf de top: ‘Hoor mij aan, burgers van Sichem, en God zal u
verhoren! 8 Eens gingen de bomen eropuit om een koning te kiezen. Ze vroegen
de olijfboom: “Wilt u onze koning zijn?” 9 Maar de olijfboom antwoordde: “Zou ik
ophouden mijn olie af te staan, waarmee mensen en goden worden vereerd, om
wat te wuiven boven de andere bomen uit?” 10 Toen vroegen ze het aan de
vijgenboom: “En u, wilt u onze koning zijn?” 11 Maar de vijgenboom antwoordde:
“Zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven boven de
andere bomen uit?” 12 Toen vroegen ze het aan de wijnstok: “En u, wilt u onze
koning zijn?” 13 Maar de wijnstok antwoordde: “Zou ik ophouden mijn sap af te
staan, dat goden en mensen verblijdt, om wat te wuiven boven de andere bomen
uit?” 14 Ten slotte vroegen de bomen aan de doornstruik: “En u, wilt u onze koning
zijn?” 15 En de doornstruik antwoordde: “Als u mij werkelijk tot uw koning wilt
zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan
zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren.”
16 Welnu, burgers van Sichem, als u te goeder trouw gehandeld hebt toen u
Abimelech tot koning uitriep, als u Jerubbaäl en zijn familie de verschuldigde
dankbaarheid hebt bewezen, als u mijn vader naar zijn verdienste hebt beloond
17 – hij is immers voor u ten strijde getrokken, hij heeft voor u zijn leven op het
spel gezet, hij heeft u bevrijd uit de greep van Midjan, 18 maar u bent vandaag
tegen mijn familie in opstand gekomen, u hebt de zonen van mijn vader, zeventig
man, op een en dezelfde steen ter dood gebracht, u hebt Abimelech, de zoon van
zijn slavin, tot uw koning uitgeroepen omdat hij familie van u is –, 19 als u kortom
vandaag te goeder trouw gehandeld hebt ten opzichte van Jerubbaäl en zijn
familie, dan wens ik u veel geluk met Abimelech en hem met u! 20 Maar zo niet,
dan zal er uit Abimelech een vuur komen dat de burgers van Sichem en Bet-Millo
zal verteren, en er zal uit de burgers van Sichem en Bet-Millo een vuur komen dat
Abimelech zal verteren.’ 21 Daarop nam Jotam de vlucht. Hij week uit naar Beër
en bleef daar wonen, buiten bereik van zijn broer Abimelech. 22 Drie jaar had
Abimelech het in Israël voor het zeggen. 23 Toen zaaide God onenigheid tussen
Abimelech en de burgers van Sichem, zodat de burgers van Sichem hun belofte
van trouw aan Abimelech braken.
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2e schriftlezing Mattheüs 27:28-29
Ze kleedden Hem uit en deden Hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten
een kroon van doorntakken en zetten die op Zijn hoofd. Ze gaven Hem een rietstok
in Zijn rechterhand en vielen voor Hem op de knieën. Spottend zeiden ze:
“Gegroet, Koning van de Joden”
Muziek en zang: Reyer en Talitha

‘Jezus overwinnaar’

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt,
door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt
neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in
Uw grote naam
Jezus Overwinnaar!

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in
Uw grote naam
Jezus Overwinnaar! 2x
Naam boven alle namen……….

Verkondiging
Muziek J.S. Bach

‘Jesus bleibet meine freude’

Jesus bleibet meine Freude,
Meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
Er ist meines Lebens Kraft,

Meiner Augen Lust und Sonne,
Meiner Seele Schatz und Wonne;
Darum laß ich Jesum nicht
Aus dem Herzen und Gesicht.

Dankgebed
Samenzang: Lied 868: 1, 2, 3

‘Lof zij de Heer’

1. Lof zij de Heer, de almachtige
Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en
blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn
liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaars
vleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
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3. Lof zij de Heer, die uw lichaam
zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u
kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

Zegen
Respons lied 416: 1, 2 en 4

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Naspel

Uw bijdrage voor de collecte kunt u storten op rekeningnummer:
NL 05 RABO 037 37 28 840 o.v.v. “Collecte”

Na de dienst is er buiten koffie, thee of ranja.
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