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Oldebroek 
21 juli 1991 n.m. | 9e zondag na Pinksteren 
Schriftlezingen: |1 Koningen: 1: 32-40 | Johannes 12: 12-19 | SV | OB 
Tekst 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Intochtslied Psalm 45: 1 

1 Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen, 
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft, 
Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. 
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, 
Gaat al het schoon der mensen ver te boven; 
Gena is op uw lippen uitgestort, 
Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 

 
2 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 Goddlijk rijk behoen, 
En in den krijg geduchte daden doen. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus Zijn zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 66: 3 en 4 

3 God baande door de woeste baren 
En brede stromen ons een pad; 
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Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 
Nadat Hij ons beveiligd had. 
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 
Zijn oog bewaakt het heidendom; 
Hij zal d' afvalligen verneren; 
Hij keert hun trots' ontwerpen om. 
 
4 Looft, looft den Heer' der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paan, 
Voor wanklen onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 

 
God’s gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 119: 87 

87 Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen; 
Ik haak, o Heer', naar 't heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing 1 Koningen 1: 32-40 

32 En de koning David zeide: Roep mij Zadok, den priester, en Nathan, den profeet, en 
Benaja, den zoon van Jojada; en zij kwamen voor het aangezicht des konings. 
33 En de koning zeide tot hen: Neemt met u de knechten uws heren, en doet mijn zoon 
Salomo rijden op de muilezelin, die voor mij is; en voert hem af naar Gihon. 
34 En dat Zadok, de priester, met Nathan, den profeet, hem aldaar tot koning over Israël 
zalven. Daarna zult gij met de bazuin blazen, en zeggen: De koning Salomo leve! 
35 Dan zult gij achter hem optrekken, en hij zal komen, en zal op mijn troon zitten, en hij zal 
koning zijn in mijn plaats; want ik heb geboden, dat hij een voorganger zou zijn over Israël 
en over Juda. 
36 Toen antwoordde Benaja, de zoon van Jojada, den koning, en zeide: Amen; alzo zegge de 
HEERE, de God van mijn heer den koning! 
37 Gelijk als de HEERE met mijn heer den koning geweest is, alzo zij Hij met Salomo; en Hij 
make zijn troon groter dan den troon van mijn heer den koning David! 
38 Toen ging Zadok, de priester, af, met Nathan, den profeet, en Benaja, den zoon van 
Jojada, en de Krethi en de Plethi, en zij deden Salomo rijden op de muilezelin van den 
koning David, en geleidden hem naar Gihon. 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 3 van 4 

39 En Zadok, de priester, nam den oliehoorn uit de tent, en zalfde Salomo; en zij bliezen met 
de bazuin, en al het volk zeide: De koning Salomo leve! 
40 En al het volk kwam op achter hem, en het volk pijpte met pijpen, en verblijdde zich met 
grote blijdschap, zodat de aarde van hun geluid spleet. 

 
2e lezing Johannes 12: 12-19 

12 Des anderen daags, een grote schare, die tot het feest gekomen was, horende, dat Jezus 
naar Jeruzalem kwam, 
13 Namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! 
Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls! 
14 En Jezus vond een jongen ezel, en zat daarop, gelijk geschreven is: 
15 Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende op het veulen ener ezelin. 
16 Doch dit verstonden Zijn discipelen in het eerst niet; maar als Jezus verheerlijkt was, toen 
werden zij indachtig, dat dit van Hem geschreven was, en dat zij Hem dit gedaan hadden. 
17 De schare dan, die met Hem was, getuigde dat Hij Lazarus uit het graf geroepen, en hem 
uit de doden opgewekt had. 
18 Daarom ging ook de schare Hem tegemoet, overmits zij gehoord had, dat Hij dat teken 
gedaan had. 
19 De Farizeën dan zeiden onder elkander: Ziet gij wel, dat gij gans niet vordert? Ziet, de 
gehele wereld gaat Hem na. 

 
Zingen Psalm 89: 9, 10 

9 Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt, 
Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 
"Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, 
Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren; 
'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden 
En hem met heilge zalf aan Mij en 't rijk verbonden." 
 
10 "Mijn hand zal, hoe 't ook ga, hem sterken dag en nacht; 
Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht; 
De vijand zal hem nooit door wreevle handelingen, 
Door list, of hels bedrog in uiterst' engten dringen; 
Den booswicht zal 't geweld nooit tegen hem gelukken, 
Noch in- noch uitlands vorst zijn zetel onderdrukken." 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 89: 11 

11 "Ik zal integendeel, al wie hem wederstaat 
Verplettren voor zijn oog, en plagen, wie hem haat. 
Mijn trouw zal met hem zijn, Mijn goedheid hem geleiden, 
Zijn macht zal in Mijn Naam zich over d' aard' verspreiden; 
Zijn hand de grote zee, zijn schepter de rivieren, 
Door Mijn geducht bestel, met roem en eer bestieren." 

 
Dankgebed 
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Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 149: 1, 2 en 3 

1 Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid! 
 
2 Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan! 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 
 
3 Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen! 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan... 
laat ons niet verloren gaan! 

 
Zegen 


