
Liturgie - Onlinedienst op 26 april 2020 

 
Groeten van God 
 
Zingen: Klein Gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest. 
Als in den beginne, nu en immer. En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 
 
Thema: ‘de Koning zal komen’ 
 
Zingen: Psalm 145: 1 en 4 
O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 
Zij roemen in uw koningschap, o Heer, zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: een vorst bekleed met macht en majesteit. 
Uw heerschappij is over alle tijden, ieder geslacht zal zich in U verblijden. 
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 
 
Gebed om ontferming wat we afsluiten met het zingend bidden om de Geest van God met de 
woorden van lied 148 ELB 
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 
 
Verbondenheid met de kinderen en zingen van het lied van de maand 
Klap in je handen van blijdschap, dit is de dag die God ons geeft.  
Dit is de dag van je leven. Dit is het feest dat Jezus leeft. 
Jezus is opgestaan en Hij leeft, halleluja. 
Jezus is opgestaan en Hij leeft, halleluja. 
 
Klop op de deur bij de mensen: dit is de dag die God ons geeft. 
Kom uit je donkere huizen, kom naar het feest dat Jezus leeft. 
 
Zing op de straten en pleinen: dit is de dag die God ons geeft. 
Zing van het licht en het leven. Zing van het feest dat Jezus leeft. 
 
Ontsteken van het lichtje voor de kinderen 
 
Zingen lied 103c: 1 en 5 
Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld. 
Want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
Engelen, zing ja en amen met de Koning, oog in oog. 
Zon en maan, buig u tezamen en gij sterren hemelhoog! 
Loof uw Schepper, loof uw Schepper, loof Hem die het al bewoog. 
 
Overdenking 



Filmpje: ‘de Koning zal komen’  
 
Gebed 
 
Collecte en bloemengroet 
 
Zingen lied 140: 1 en 3 ELB  
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’ eeuwigheen, die ’t heil voor u verwierf. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst, wiens macht eens heersen zal. 
Van pool tot pool, van zee tot zee, ’t klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buig en vrede heerst alom, 
Wordt ‘d aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom! 
 
Zegen 
 
Zingen lied 708: 1 en 6 
Wilhelmus van Nassouwe, ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, 
Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.  
 
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar ’t allerstond, 
De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt. 


