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deze is van:

Zingen: Psalm 45: 1 en 2

Zingen: Psalm 69: 4

Mijn broed’ren ben

En

on-

be-

‘k Vind ond- er

Want d’ ijver

Ik draag

Der-

Ik

ge-

Lezen: Johannes 19: 17-30

kend de

zo- nen mijn- er moe- der.

hen noch schuts-heer noch be-hoed-er;

van

Uw

huis heeft mij ver-teerd.

de schimp, de smaad en

nen, die,

meer

ov-

al-zien- de

heb ge- weend, mijn ziel

Maar ‘k word te

Gord, gord, o Held, Uw zwaard aan Uwe zijde,
Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde.
Vertoon Uw glans, vertoon Uw majesteit;
Rijd zegenrijk in Uwe heerlijkheid
Op ‘t zuiv’re woord der waarheid; rijd voorspoedig,
En heers alom rechtvaardig en zachtmoedig;
Uw rechterhand zal ’t Godd’lijk rijk behoên,
En in de krijg geduchte daden doen.

ik vreemd, door elk ont- eerd,

er-

God,

last

U sma-den;

heeft steeds ge-vast,

met smaadheid ov- er-

la- den.

Spreekstem
Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des
HEEREN geopenbaard?
Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een
dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was
er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten,
en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht
voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.

Gebed

2

3

Spreekstem

Zingen: Gebed des Heeren: 3

Wie is die Man van Wie Jesaja spreekt?
Een Man, Die zo bespot wordt en veracht?
Is het een goddeloze, over wie hij preekt?
Een slaaf, die zwak is, zonder kracht?

Uw konink- rijk koom’ toch, o Heer’!

Nee, weet je over Wie Jesaja profeteert?
Het is over de Koning van de hemel en de aarde.
Hij spreekt over Jezus, die als Koning regeert.
Maar wie ziet in deze Koning waarde?

Ai, werp de troon des

Re-

geer

Spreekstem

Uw

lof word’ eens al- om ge- hoord,

In het Paradijs leven Adam en Eva met de Heere. Ze dienen de Heere. Hij is
hun Koning. Ze eren Hem en prijzen Zijn grote naam.
Maar dan komt de dag, dat Adam en Eva naar die andere koning gaan luisteren,
de vorst der duisternis, de duivel. De zonde komt in de wereld. En door de zonde
de dood.
Zal de vorst der duisternis nu zijn koninkrijk op aarde gaan vestigen? Zal hij het
nu voor altijd winnen? Nee, gelukkig niet.

Spreekstem
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad
en tussen haar zaad; Datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de
verzenen vermorzelen.
De Heere belooft dat Zijn Zoon naar de aarde zal komen. Die zal als Koning de
overwinning behalen op de duivel. Zijn Koninkrijk zal komen. Daar bidden we
ook om: Uw Koninkrijk kome.

En

d’ aar-

ons

de

sa- tans

neer!

door Uw Geest en Woord;

met

Uw vrees ver-vuld,

Tot-dat G’ Uw rijk vol- ma-

ken zult.

Spreekstem
Jesaja profeteert, hoe die Koning er uit zal zien: Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten.
Waarom komt Hij zo? Waarom wordt Hij veracht?

Spreekstem
Omdat Hij de schuld van zondaren, die de dood verdiend hebben, wilde dragen.
Daarom werd Hij geplaagd, geslagen en verdrukt .
Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld;
de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Spreekstem
En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op
Zijn hoofd, en wierpen Hem een purperen kleed om;
En zeiden: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! En zij gaven Hem kinnebakslagen.

4

5

Zingen: Is, dat, is dat mijn Koning

Spreekstem
En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en Pilatus zeide
tot de Joden: Ziet, uw Koning!
Maar zij riepen: Neem weg, neem weg, kruis Hem! Pilatus zeide tot hen: Zal ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, dan de keizer.
Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en
leidden Hem weg.

Spreekstem
Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,
geminacht als de minste der verloor’nen,
en als een zondaar, die zijn straf moet dragen,
aan ‘t kruis geslagen.
Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,
U dus, o Vorst, gescepterd en gekroond heeft!
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
moest Gij dus sterven?
Hoe vreemd, dat voor de schapen Zijner weide
de Herder zelf ter slachtbank Zich liet leiden,
de Heer’ Zich voor de schulden Zijner knechten
aan ‘t kruis liet hechten.

Spreekstem
Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en die hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon;
ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden,
Hem al die jamm’ren aan.
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Is deze Man van smarten nu de Koning van hemel en aarde? Is van Hem alle
kracht? Alle eer?
Kan deze Koning ons nu helpen, als wij tot Hem bidden? Ja, want van Hem is het
Koninkrijk!
Ben jij door genade een onderdaan geworden van deze Koning? Dien je Hem?
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Zingen: Gebed des Heeren: 5

Zingen: Psalm 72: 10 en 11

Want Uw is ‘t Ko-nink- rijk, o Heer’,

Uw is

U,

de kracht, Uw

die

ons

is

in Uw Zoon ver-ho-ring

Die

door

U zij

Uw Geest

de lof in

zal

na

zo-veel gunst-be-wijz-en,

‘t Gezegend heidendom,

al d’ eer!

hel- pen wilt en

Die

Dan

‘t Ge-

kunt,

luk van

de-

ze Ko-ning prij- zen,

Die Da- vids troon be-klom.

gunt,

Ge- loofd zij God, dat eeuw-ig Wezen,

ons troost en leidt,

Be- kleed met mo-gend-heên;

eeuw- ig- heid.

De Heer’, in Is-ra- el geprezen,
Doet wond’- ren, Hij alleen.

Vertelling

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov’ Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen,
Met amen, amen na.

Spreekstem
De vorst der duisternis is verslagen. Christus is opgestaan. Van Hem is het
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Hij heeft de prijs voor de zonde
betaald. Het is volbracht! Is dat een wonder voor je geworden? Heb je deze
Levensvorst nodig gekregen?
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Spreekstem

Zingen: Daar juicht een toon

“Wat nut ons de opstanding van Christus?”
“Ten eerste, heeft Hij door Zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de
gerechtigheid, die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken.
Ten andere, worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde, is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige
opstanding.”

Spreekstem
Wat nut jóu de opstanding van de Heere Jezus? Wat heb jíj er aan? Mag je weten,
dat Hij ook voor jou de dood heeft overwonnen? Is Hij de Koning van jóuw leven
geworden? Wat een wonder is dat. Dat kan nu! Christus heeft de gerechtigheid
verworven en nu wil Hij die door Zijn grote genade uitdelen. Wat word je dan klein
voor de Heere en wat wordt de Heere dan groot voor je hart!

Spreekstem
De strijd is volbracht, de prijs behaald,
De Vorst des levens zegepraalt!
Kom, nu verheugd de lof betaald!
Het rijk van de dood heerst nu niet meer,
want Jezus daalde daar in neer.
Breng Hem eerbiedig lof en eer!
Christus, de allersterkste Held,
heeft nu de macht van de dood geveld,
de hel overwonnen voor altijd,
en zondaars van hun boeien bevrijd.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
Want nu de Heer’ is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.
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Spreekstem

Spreekstem

De Heere is waarlijk opgestaan
en heerlijk uit Zijn graf gegaan,
de vijand lag verslagen!
Gods engelen daalden neer op d’ aard,
niet langer met de vloek bezwaard,
die had Hij weggedragen.

Daar zit de Koning op Zijn troon
en spreidt Zijn heerlijkheid ten toon.
Voor wie gelooft is daar de schat,
die alle heil in zich bevat.

Zingen: Psalm 118: 13

Elk heff’ met ons de lofzang aan!
Gods Zoon heeft aan Gods recht voldaan,
Hij heerst als aller Koning;
Hem zij de heerlijkheid en kracht,
Het Lam van God, Die het al’ volbracht.
Hem wacht het feest der kroning.

Ge- ze-gend

zij de gro- te

Koning,

Die

tot ons

Wij

zeeg’nen

Nu al het werk volbracht is, kan de Koning weer terugkeren naar Zijn Vader in de
hemel.

Wij

ze-

Spreekstem

De Heer’ is God, door Wien w’ aan-schou-wen

Spreekstem

En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd
opgenomen in de hemel.
En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.
En zij waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God.

u

ge- nen

Het vrolijk

licht,

uit ‘s Heeren woning;
u

al te zaam.

na bang ge-vaar.

Bindt d’ of- fer- die- ren dan met touwen
Tot aan

Spreekstem
Hoe kan het, dat de discipelen niet verdrietig zijn, nu Hij van is heengegaan?
Omdat Hij ook gebleven is. Ze hebben Zijn Woord, Zijn belofte ontvangen:
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.

komt in ‘s Heeren Naam;

de

hoor-nen van ‘t al-taar.

Spreekstem
Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven,
welke boven allen naam is;
Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel,
en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Spreekstem

Spreekstem

Doe jij dat? Buig jij je knieën voor de Heere Jezus? Mag jij echt belijden dat deze
Christus de Heere is, de Koning, Die recht heeft op je leven? Hij is het zo waard, dat
we Hem dienen en liefhebben en eren. Die Koning zoekt nog onderdanen.

Bid je mee, wat deze Vorst Zelf ons wil leren? Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen!

Instrumenten spelen Psalm 47

Zingen: Psalm 21: 4, 5 en 13

Hij heeft, O God, van U be- geerd
Het on- ver- gank- ’lijk le-ven;
Gij hebt

het

Hem ge-

ge-ven.

Zo zijn de da-gen Hem ver-meêrd,
Zo leeft de Vorst al- toos,
Zo leeft Hij eindeloos.

Spreekstem
Heft de lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaân,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof,
Met een zuiv’re galm,
Met een blijde psalm.
Hij, de Vorst der aard’,
Is die hulde waard.
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Hoe groot en schitt’rend is Zijn eer,
Door ‘t heil, aan Hem bewezen!
Hoe is Zijn roem gerezen!
O alvermogend, Opperheer,
Wat glans, wat majesteit.
Hebt Gij die Vorst bereid!
Verhoog, o Heer’, Uw naam en kracht;
Zo zal ons vrolijk zingen
Door lucht en wolken dringen.
Zo wordt Uw heerschappij en macht
Door ons, nog eeuwen lang,
Geloofd met psalmgezang.
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Gebed
Zingen: U zij de glorie

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer’!
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heeren, blijd’ en welgezind
en zegt telkenkere: “Christus overwint!”
U zij de glorie, opgestane Heer’!
U zij de victorie, nu en immermeer.
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