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Je koning is in aantocht,  
bekleed met gerechtigheid en zege.   

Zacharia 9:9 
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Muziek 

Openingslied ● Gezangboek 67:1-2 

G  Staat op, gij kindren, groot en klein,  

 de morgenster met heldre schijn  
verschijnt aan ‘s hemels lichte trans,  
heel de aarde ziet zijn zachte glans. 

 
Woord Gods, gij zijt de morgenster,  
die licht op aarde heinde en ver;  

ach zend uw licht ook in ons hart,  
verdrijf daaruit alle angst en smart.   

Begroeting en aansteken van de kaars • Hemelhoog 143:1 
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De gemeente staat op. 
 

Liturgie   

L Je koning is in aantocht,  
bekleed met gerechtigheid en zege. 
 

G 
 

Heft op uw hoofden, poorten wijd!                           73:1 
Wie is het, die hier binnenrijdt?  
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid  

en Heiland vol barmhartigheid!  
Hij geeft de wereld het leven weer.  
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,   

looft Hem, die sterk van daad  
de deuren binnengaat. 
 

L Hoor, een stem roept: 
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 
effen in de wildernis een pad voor onze God. 

Brs Laat elke vallei verhoogd worden, 

Zrs en elke berg en heuvel verlaagd, 

Brs laat ruig land vlak worden, 

Zrs en rotsige hellingen rustige dalen. 

L De luister van de HEER zal zich openbaren 
voor het oog van al wat leeft.’ 

G De HEER heeft gesproken! 
 

G 

 

Zo diep waart Gij bewogen:                                       75:6 

Gij daaldet van uw troon;  
uit godlijk mededogen  
zocht Gij der mensen woon,  
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Gij die de last der volken,  

hun plagen duizendvoud,  
wat niemand kan vertolken 
in liefde omsloten houdt. 

 
L De geest van God, de HEER, rust op Hem, 

want de HEER heeft Hem gezalfd: 

Brs Om aan armen het goede nieuws te brengen 

Zrs om aan verslagen harten hoop te bieden 

Brs om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

Zrs en aan geketenden hun bevrijding, 

G Om een genadejaar van de HEER uit te roepen. 

L Het geknakte riet breekt hij niet af, 

de kwijnende vlam zal hij niet doven. 

G Als een herder weidt Hij zijn kudde: 
zijn arm brengt de lammeren bijeen, 

Hij vlijt ze tegen zijn borst,  
en zorgzaam leidt Hij de ooien.  
 

G 
 

Gezegend was het land, de stad,                               73:3 
waar deze Koning binnentrad.  
Gezegend 'hart, dat openstaat  

en Hem als koning binnenlaat.  
De zonne der gerechtigheid  
verblinde niet door majesteit;  

maar wat in duister sliep,  
ontwaakte, toen Hij riep. 

De gemeente gaat zitten. 

Woord en lied voor de kinderen  • Kom en Zing 19 

G Advent is kijken naar wat komt, 
 hoewel er weinig zicht is. 
 Je steekt een kaars aan in de nacht, 

 omdat je iets van God verwacht: 
 een wereld waar het licht is.  

 

Gebed 
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Lezing uit het Oude Testament ● Jeremia 23:5-8 

5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik aan Davids stam een 

rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal 
voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan 
wordt Juda verlost en zal Israël veilig wonen. Zijn naam zal zijn “De 

HEER is onze gerechtigheid”. 
7 Daarom, de dag zal komen – spreekt de HEER – dat er niet meer 
wordt gezegd: “Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit 

Egypte heeft bevrijd,” 8 maar: “Zo waar de HEER leeft, die de 
nakomelingen van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd 
en uit de andere landen waarheen Hij hen verdreven had.” Dan zullen 

ze weer in hun eigen land wonen.’ 

Lied ● Gezangboek 72:1 

G Gaat, stillen in den lande,  

uw Koning tegemoet,  
de intocht is ophanden  
van Hem, die wondren doet.  

Gij die de Heer verwacht,  
laat ons voor alle dingen  
Hem ons hosanna zingen.  

Hij komt, Hij komt met macht. 
 

Lezing uit het Nieuwe Testament ● Matteüs 21:1-11 

1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, 

stuurde Jezus twee leerlingen eropuit 2 met de opdracht: ‘Ga naar het 
dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden 
die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en 

breng ze bij Me. 3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De 
Heer heeft ze nodig.” Dan zul je ze meteen meekrijgen.’ 4 Dit is 
gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd 

is: 5 ‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is 
zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van 
een lastdier.”’ 
6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had 
opgedragen. 7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er 
mantels overheen en Jezus ging erop zitten. 8 Vanuit de menigte 

spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken takken 
van de bomen en spreidden die uit op de weg.  
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9 De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan 

kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! 
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de 
hoogste hemel!’ 
10 Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. 
‘Wie is die man?’ wilde men weten. 11 Uit de menigte werd 
geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ 

Lied ● Gezangboek 84:2 

G  Hosianna, Davids Zoon!  
Heil en zegen zij uw volk.  
Sticht nu, Heer, uw eeuwig Rijk;  

't hosianna komt U toe.  
Hosianna, Davids Zoon!  
Heil en zegen zij uw volk. 

Verkondiging 

Lied ● Liedboek 451:1-3 

 
  

  
 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 

zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 
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    Richt op uw woning en roep ons tezamen, 

omring ons met uw alvermogend woord, 
wees ons een tempel en roep onze namen, 
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 

Mededelingen & Aankondiging Collecte 

1e Maaltijd voor inloophuizen 
2e Eindejaarsgift van de diaconale commissie 
 

Lied • Gezangboek 75:2 

G Uw Sion strooit U palmen  
en meien voor uw voet,  

en ik breng U in psalmen  
mijn jubelende groet.  
Mijn hart zal openspringen  

gelijk ontluikend groen,  
ik wil uw naam lofzingen  
zoveel mijn lied kan doen. 

De gemeente staat op. 

Dankgebed en Voorbeden 

L Onze Vader, die in de hemel zijt, 

G uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, 
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons 

onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven, en leid ons niet in verzoeking maar 
verlos ons van de boze. 

 

G 
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Slot van de liturgie  

L Sta op en schitter, je licht is gekomen, 

over jou schijnt de luister van de HEER. 
 

G 

 

Hosianna, hoge Gast,                                                     76:4 

maak ons tot uw rijksgenoten,  
maak ons sterk tot iedre last.  
Geef, dat wij ons onverdroten  

scharen onder uwe vaan,  
nu de poorten opengaan. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

De gemeente gaat zitten. 

Muziek 

 


