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 Jezus is de grootste verschilmaker in de geschiedenis. Hij maakt een wereld 
van verschil. Ook in ons leven maakt Hij het verschil, als wij hem volgen en in 
Hem geloven. Komende vespers gaan we op weg naar Pasen en volgen wij de 
weg, die Jezus gegaan is om voor ons het grootste verschil te maken. Namelijk 
dat wij deel uit mogen maken van het Eeuwige Leven door Zijn bloed en 
Opstanding.  

 

31 maart 2021 Jezus maakt het verschil 

Orgelspel: Conny de Ronde 

Welkom:  
Christus is niet in de wereld gekomen 
opdat wij Hem zouden begrijpen, 
maar opdat wij ons aan Hem vastklampen, 
opdat wij ons eenvoudig door Hem laten meeslepen 
in het ongehoorde gebeuren van de opstanding. 
 
Gebed 

Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God – Toonhoogte 178 
 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 



Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Uitleg viertafel  

Zingen: psalm 118:8 

De steen, dien door de tempelbouwers 
veracht’lijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door ’s Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz’ ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 
 

Lezing: 1 Petrus 2: 1-10 (NBV) 

 1Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en 
kwaadsprekerij, 2en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, 
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de 
Heer is? 4Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar 
door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om 
geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift 
staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie 
daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. 
Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de 
hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan 
men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze 
bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige 
natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die 
u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu 
bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u 
geschonken. 
 
Dagboekstukje ds. Troost n.a.v. 1Petrus 2: 1-10 

Priesters 

Dát is de gemeente van Christus een koninklijk priesterschap! Priesters, dat zijn we! 
Petrus gebruikt allerlei voorbeelden om duidelijk te maken wat het betekent om 
wedergeboren te zijn. Je gaat, zo schrijft hij, net als een klein kind verlangen naar voedsel, 
naar geestelijke groei. Je lijkt ook op een steen die wordt gebruikt voor de bouw van een 



huis, een geestelijk huis, een tempel, waarvan Jezus de hoeksteen is. Op Hem rust het hele 
gebouw! De Farizeeën en Schriftgeleerden hebben deze steen wel aan de kant gegooid, ze 
hebben Jezus gekruisigd. Maar de grote Aannemer heeft hem opgepakt God heeft Jezus 
gemaakt tot een hoeksteen! 
Al schrijvend springt Petrus nog eens over naar een derde voorbeeld. Nu hij het heeft over 
dat geestelijk huis, die tempel voor God, ziet hij de gelovigen daarin als priesters rondlopen. 
Dát zijn we, schrijft hij! Een volk van priesters! In Israël werd een enkeling geroepen om 
koning of priester te zijn. Maar zij die Christus volgen, de Gezalfde, zijn het allemáál: 
koningen, priesters, profeten! Door de olie van de Geest toegewijd aan Christus en Zijn 
dienst. 
Priesters. En de offers? Moeten we dieren slachten of wierook branden? Nee, dat is voorbij! 
Onze offers zijn lof-offers, geestelijke offers. Wij offeren onze lofprijzing, wij offeren onze 
woorden en onze werken. Wij offeren onze liefde, onze aandacht voor mensen, onze 
bewogenheid met deze wereld, onze helpende handen, ons sprekend getuigenis. Zo gaan wij 
als priesters rond in deze wereld. Uit de tunnel van de zonde, in het wonderlijke licht van 
Gods genade aangekomen: priesters van God! 
 
Gebed: Eeuwige God, aanvaard onze dank, onze liefde, onze uren, onze tijd – het is alles 
voor U! 
 

Zingen: Vaste rost van mijn behoud gezang 174 ; 1 en 2 

Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schauw, 
waar het bloed, door U gestort, 
mij de bron des levens wordt.  
 

Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik om mijn zonden ween, 
kunnen redden, Gij alleen

Gebeden met dankgebed, voorbeden stil gebed en afsluiting Het Onze Vader 

Zingen: luisterlied- God keert alles om – Sela 

God keert alles om en brengt de hemel 
hier. 
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een 
kind. 
God keert alles om en is in zwakheid sterk, 
als Hij door een weg van lijden overwint. 
  
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk 
zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd 
in zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, daar keert 
God alles om. 
 God keert alles om en brengt 
ontheemden thuis. 

Wie alleen is wordt door liefde vergezeld. 
God keert alles om en geeft vermoeiden 
rust. 
Wat gebroken is wordt in zijn naam 
hersteld. 
  
God keert alles om en leidt ons naar het 
kruis, 
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt. 
God keert alles om en laat door Jezus zien 
dat de hemel met zijn komst de aarde 
raakt. 
 

 



Zegen: Wij mogen hier opnieuw beginnen - Sietse de Vries 

Wij mogen hier opnieuw beginnen 
vanuit wat was nu verder gaan 
tot waar de liefde ons kan brengen; 
alle oud zeer heeft afgedaan. 
 
Ons wil de Geest van Christus raken, 
die ons de macht van liefde toont, 
die het verschil zal kunnen maken 
als nieuwe hoop weer in ons woont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laten wij door die Geest gedreven 
weggaan uit alles wat ons bindt 
aan pijn en schuld, en ons begeven 
op nieuwe wegen, welgezind. 
 
Want Christus leeft en zal ons voorgaan, 
Hij geeft ons mee wat liefde doet. 
Wij mogen hier opnieuw beginnen 
want God maakt alles nieuw en goed. 
 
In dit geloof staan wij hier samen, 
geven elkaar wat liefde doet. 
Wij mogen hier opnieuw beginnen, 
want God maakt alles nieuw en goed. 
 

 

___________________________________________________________________________ 

1 april 2021 Jezus is de Goede Herder 

Orgelspel: Evert Agterhuis   

Je t´apelle Seigneur Jésus  (ich ruf zu dir,Herr Jesu Christ) van Marcel Dupré 
 
Welkom 

Al zou geen mens je meer omarmen, 
Al sta je eenzaam bij een graf,  
Laat Mij jouw koude hart verwarmen, 
Ik ben jouw steun, jouw stok, jouw staf! 
Ik laat je niet ten onder gaan, 
Ik ben niet weg, maar opgestaan! 
 
Gebed  

Uitleg viertafel 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmens-en-samenleving.infonu.nl%2Freligie%2F187565-de-goede-herder-en-het-verloren-schaap-bijbelse-metaforen.html&psig=AOvVaw39V77OTJOMnjR7zdtOBMKl&ust=1616584147135000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIibpd-jxu8CFQAAAAAdAAAAABAi


Zingen: gezang 14: De Heer is mijn Herder, 1 en 4 

De Heer is mijn Herder! 
’k Heb al wat mij lust: 
Hij zal mij geleiden 
Naar grazige weiden; 
Hij voert mij al zachtkens 
Aan waatren der rust.  
 

De Heer is mijn Herder! 
In ’t hart der woestijn 
Verkwikken en laven 
Zijn hemelsche gaven: 
Hij wil mij versterken 
Met brood en met wijn

Lezen Ezechiël 34:1-16 De slechte herders en de goede herder (NBV) 

1De HEER richtte zich tot mij: 2‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer 
en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben 
alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3 
Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de 
vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4Zwakke dieren hebben jullie niet 
laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde 
dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en 
wreed behandeld. 5 Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren 
verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6ze dwalen rond in de bergen en hoog in de 
heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze 
omziet, niemand die naar ze op zoek gaat. 7Daarom, herders, luister naar de woorden van de 
HEER: 8Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze 
werden weg geroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar 
mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! 9Daarom, 
herders, luister naar de woorden van de HEER: 10Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders 
straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet 
langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten! 
11Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals 
een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar 
mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een 
dag van dreigende, donkere wolken. 13Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen 
bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij 
de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten 
grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op 
Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. 15Ikzelf zal mijn 
schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren 
op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond 
maken – maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. 
 
Zingen: Psalm 79:5 
O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden aan stille waatren en in groene weiden. Geslacht meldt 
aan geslacht uw goedheid en uw kracht, de grootheid van uw daden. Zo gaat een blinkend 
spoor van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade. 
 



Overdenking uit Tearkalender 
 
Ezechiël legt zijn vinger op het onrecht in deze wereld. Waar de machtigen in deze wereld,  
de mensen met invloed, kiezen voor zichzelf, hun eigen belangen en ego, daar worden de  
zwakken en kwetsbaren het slachtoffer. Het gevolg is een verstrooide kudde. Kwetsbaar en 
machteloos. Het geldt voor Ezechiëls tijd, maar net zo goed voor de wereld vandaag. Waar  
mensen niet naast elkaar staan, waar relaties worden verbroken, daar worden de zwakken 
en kwetsbaren slachtoffer.  
De belofte is dat God zelf zal komen om als herder zijn volk te weiden. Hier kijken we even in  
het hart van God. Waarom kwam Hij naar deze wereld? Omdat Hij het onrecht niet kon 
aanzien en zijn mensen niet verstrooid kon zien ronddolen. Ook deze belofte haalt Jezus 
duidelijk naar zichzelf toe: ‘ik ben de goede herder’. De goede herder zoekt de verdwaalde 
dieren op, verbindt de gewonde, geneest de zieke. En deze herder gaat nog een stap verder. 
Hij geeft zijn leven  voor zijn schapen. Wij hoeven er nooit meer aan te twijfelen dat deze 
herder werkelijk de  goede herder is.
     

Stiltemoment 
Om over na te denken: 

- Hoe kijk jij uit naar de belofte, dat Jezus, Zijn kudde zal verzamelen? 
- Hoe kunnen wij als een herder voor elkaar zorgen? 

 
Luisterlied: Herder van mijn hart LEV  

Mijn goede Herder is de Heer 
Ik leef van al zijn goedheid 
Wat zoek of wens ik dan nog meer? 
In elke nood voorziet Hij 
In elke nood voorziet Hij 
Waar levend water altijd ruist 
daar vind ik ware vrijheid 
In groene velden rust ik uit 
en hemels eten sterkt mij 
Heer voor eeuwig, Herder van mijn hart 
Steeds aanwezig, liefde van mijn ziel 
Op de hoogste berg of in het diepste dal 
Mijn Herder is altijd bij mij 
Mijn Herder is altijd bij mij 
Ik dwaalde af en raakte vast 
Hij zocht mij op en vond mij 
Hij heeft me veilig thuisgebracht 
en elke wond verzorgt Hij 
Het doodse dal vrees ik niet meer 
ook daar bent U, vlak naast mij 

U troost en ondersteunt mij, Heer 
U geeft me moed en draagt mij 
Heer voor eeuwig, Herder van mijn hart 
Steeds aanwezig, liefde van mijn ziel 
Op de hoogste berg of in het diepste dal 
Mijn Herder is altijd bij mij 
Mijn Herder is altijd bij mij 
Oh, halleluja! Halleluja! 
Oh, halleluja! Halleluja! 
Heer voor eeuwig, Herder van mijn hart 
Steeds aanwezig, liefde van mijn ziel 
Op de hoogste berg of in het diepste dal 
Mijn Herder is altijd bij mij 
Mijn Herder is altijd bij mij 
En glijdt mijn laatste dag voorbij 
dan zie ik al Uw goedheid 
en klinkt mijn lied in eeuwigheid 
daar in Uw huis, voor altijd 
Dan ben ik thuis, voor altijd

 

 

 



Gebed: 

God, wees voor ons als een Rots, die onze voeten draagt; 
Wees voor ons als een Huis, waarin we veilig zijn; 
Wees voor ons als een Bron, die onze dorst lest; 
Wees voor ons als een Herder, 
Die ons zoekt en ons thuisbrengt. 
Heer, in dit uur, en alle dagen van ons leven. 
 
Wij roepen U aan voor de nood van de wereld. 
Wij bidden voor hen die in donker leven 
en die gebukt gaan onder onrecht en verdrukking. 
 
Wij bidden voor hen die zelfverzekerd door de wereld gaan 
en van wie het hart leeg is,  verbitterd  en kil. 
Wij bidden voor hen die door tweedracht zijn verdeeld 
en die zich verloren voelen,  niet gekend. 
 
Wij bidden voor hen, die verstoken zijn van vrede  
en gevangen zijn in de waan van de dag. 
 
Wij bidden voor hen die geloof, hoop en liefde zijn kwijtgeraakt 
en van wie de ogen met tranen zijn vervuld. 
Wij bidden voor hen die geen blijdschap kennen  
en het zicht op U en Uw aanwezigheid zijn verloren. 
 
Wij bidden voor hen die hun macht misbruiken  
en geen taal van dankbaarheid kennen. 
 
Here God, hoor ons gebed. Ontfermt u zich over al Uw mensenkinderen 
en ontferm U over de totale schepping. 
Door Jezus, Uw Zoon en onze Heer 
 
Zingen: gezang 39: 1 en 4 bundel 38 

Lam Gods, dat zo onschuldig, 
zo moedig en geduldig,  
aan ’t kruishout lijdt,  
verdienen niet mijn zonden  
die striemen en die wonden?  
Ja ‘k weet, dat Gij onschuldig zijt! 

O Godslam, nooit volprezen,  
leer mij de zonde vreezen,  
waarvoor Gij stierft aan ’t kruis! 
Deel mij uw zaal’gen vrede,  
ja, deel m’uw hemel mede  
en leid mij eens in ’t Vaderhuis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zeggen van de Zegen: gezang 183: 4 en 7
Houd Gij mij in uw hoede, 
Gij die uw schapen telt,  
o bron van al het goede, 
waaruit mijn leven welt. 
Gij die mijn ziel wilt laven 
met liefelijke spijs,  
Gij overstelpt met gaven  

tot in het paradijs. 
Wees Gij om mij bewogen  
en troost mijn angstig hart.  
Voer mij uw beeld voor ogen,  
gekruisigde, uw smart.  
Dan zal ik vol vertrouwen,  
gelovig en bewust,  

uw aangezicht aanschouwen.  Wie zo sterft, sterft gerust
 

 

3 april 2021– Jezus is Koning 

Orgelspel: Rick van Pelt  - Psalm 72 

Welkom 

Gebed  

Uitleg viertafel 

 

Zingen: Psalm 132: 1, 4 en 10 
 
Heer, denk aan David en zijn eed. 
Eens riep hij de geduchte naam  
van Jakobs helper aan,  
gedenk aan David en het leed  
dat hij voor U heeft uitgestaan. 
 
 
 
 
 
 

Zo zal ik naar Gods woning gaan 
en buigen voor zijn groot gezag 
en juichen dat ik leven mag,  
zo zal ik voor mijn Koning staan,  
Hem prijzen op zijn kroningsdag! 
 
Daar staat de troon al opgericht,  
daar zetelt de gezalfde Zoon,  
in Davids stad, op Davids troon,  
al wie Hem haatten schamen zich  
en bloeien zal zijn koningskroon!” 

Lezen: Psalm 72 - Gebed voor Salomo (HSV) 
1Voor Salomo. 
O God, geef de koning Uw recht 
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. 
2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid 
en over Uw ellendigen met recht. 
3De bergen zullen voor het volk vrede dragen 
en de heuvels, met gerechtigheid. 
4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, 
Hij zal de kinderen van de arme verlossen 
en de onderdrukker verbrijzelen. 
5Zij zullen U vrezen,  



 
zolang de zon en de maan er zijn, 
van generatie op generatie. 
6Hij zal neerdalen als  
regen op het gemaaide veld, 
als regendruppels die de aarde bevochtigen. 
7In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; 
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. 
8Hij zal heersen van zee tot zee, 
van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. 
9De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, 
Zijn vijanden zullen het stof oplikken.  
10De koningen van Tarsis en de kustlanden 
zullen schatting brengen; 
de koningen van Sjeba en Seba 
zullen schatten aanvoeren. 
11Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, 
alle heidenvolken zullen Hem dienen. 
12Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, 
en de ellendige, en wie geen helper heeft. 
13Hij zal de geringe en arme sparen 
en de ziel van de armen verlossen. 
14Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, 
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen. 
15Hij zal leven! 
Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, 
men zal voortdurend voor Hem bidden, 
de hele dag zal men Hem zegenen. 
16Is er een handvol koren op het land, 
op de top van de bergen, 
de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; 
de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. 
17Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; 
zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant. 
Zij zullen in Hem gezegend worden; 
alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen. 
18Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël; 
Hij doet wonderen, Hij alleen. 72: 
19Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam;  
laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. 
Amen, ja, amen. 
 
 
 
 
 
 



Luisterlied: Waarom bleef U zo stil – hemelhoog 205 Elly en Rikkert 

 
Waarom bleef U zo stil 
Toen ze U vroegen 
Bent U de koning der Joden 
Waarom bleef U zo stil 
Toen ze U sloegen 
En aan een kruis wilden doden 
 
Dacht U aan ons 
En dat U de Vader zou zien 
Dacht U aan ons 
Misschien 
 
 

 
Waarom vocht U niet terug 
Toen ze U vonden 
En als een dief wilden vangen 
Waarom vocht U niet terug 
Toen ze U bonden 
En aan een hout wilden hangen 
 
Waarom zei U geen woord 
Toen ze zo spuugden 
En U bespotten en lachten 
Waarom zei U geen woord 
Toen ze U duwden 
En U naar Golgotha brachten

Lezen: Joh 19:1-3 (NBV) en 19 (HSV) 

1 Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2 De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten 
die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. 3 Ze liepen naar hem toe en 
zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. 
 
19 En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: 
JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN. 
 

Overdenking uit Tear-kalender 
Psalm 72 bezingt de droom, het ideaal van een koning naar Gods hart. Het is het beeld van  
een alomvattende vrede. Meer dan een droom is het een profetie. Te midden van alle 
onrecht, geweld en lijden houdt psalm 72 vast aan de belofte van een koning van de vrede.  
 
Jezus stamt uit de familie van David. Hij presenteert zich als de beloofde Messias. In hem en 
om hem heen zien we psalm 72 werkelijkheid worden. Twee keer wordt Hij aanbeden. Een 
keer spottend, met een doornenkroon en een purperen mantel. Het bloed sijpelt langs zijn 
slapen, de soldaten bespotten hem. Een parodie op een koning, want een koning mag geen 
zwakheid laten zien. Een koning gaat voorop in de strijd, koningen zijn sterk en machtig. 
Jezus is de eerste en enige die tot de uiterste consequentie een ander koningschap laat zien. 
Deze koning grijpt niet naar de wapens, kiest niet voor kracht, maar bewandelt een andere 
weg. Geweld heeft nog nooit echte vrede gebracht. Het visioen van psalm 72 wordt geen 
werkelijkheid door revolutie, maar door tot het uiterste volgehouden vredelievendheid. 
Jezus brengt de shalom van psalm 72, niet door de wereld ermee te overweldigen, maar 
vanuit het kleine en kwetsbare. In Zijn opofferende liefde ontkiemd een nieuwe wereld. 
Door Zijn lijden, sterven en opstanding is Hij Koning van het Leven geworden, tot redding 
van ons allen. 
 
 
 
 



Moment van stilte 
Om over na te denken: 

- Wat doet het beeld van Jezus met doornenkroon en purperen mantel met jou? 
- Geloof je dat de weg die Jezus ons wijst echt werkt? 
- Hoe kunnen wij anders omgaan met macht? 
- Waar heb jij de kracht van Gods liefde gezien? 
 

Zingen: Hij kwam bij ons heel gewoon TH 94

 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 
Zie je de wonden zo diep.  
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 
 

 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 
Wij willen worden als Hij, 
elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 

Gebeden  

Jezus, onze Heer, dank U dat we op U mogen hopen, dat U onze hoop bent.  
Toen U op de aarde rondliep, hoopten mensen ook op U.  
U zou het volk bevrijden van de Romeinen. U zou het volk met sterke hand redden.  
Maar Uw redding kwam in Uw zachtheid, U bracht bevrijding door Uw lijden.  
Heer, leer ons zo op U hopen dat Uw leven in ons zichtbaar wordt,  
Uw leven ons leven,  
Uw dood, onze dood,  
Uw opstanding onze opstanding,  
Zodat we oprecht hopen op U  
die in ons onvolmaakt leven een nieuw leven schept.  
Help ons hopen op de nieuwe schepping,  
Uw koninkrijk kome.  
Amen  
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Kroont Hem met Gouden Kroon Johannes de Heer 722 - 1,2,3

 
Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op Zijnen troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al, 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 

Kroon Hem, der liefde Heer, 
aanschouw Hem hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len aan Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulke wondermacht. 

 
Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool,van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt  
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom. 
 

Zegen  

Wees bij ons, wees ons een geleide bij het verdwijnen van de dag. 
Wij wachten U, begin en einde, in wie ons leven rusten mag. 
 
U kennen wij als een bevrijder, Gij hoort het mensen dat schreit. 
Ook als de nacht valt, blijf ons leiden, troost ons met uw barmhartigheid. 
 
Geef ons elkaar tot licht en liefde, waarmee het donker wordt weerstaan. 
En zingend gaan wij door het duister tezamen op uw morgen aan! 
 
Tekst Sytze de Vries 

 

 

 


