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Amersfoort, Adventkerk 
7 juli 1991 n.m. | 7e zondag na Pinksteren 
Schriftlezingen: |1 Koningen: 1: 32-40 | Johannes 12: 12-19 | SV | OB 
Tekst 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 119: 45 

45 O Heer', Uw woord bestaat in eeuwigheid, 
Daar 't hemelheir zich schikt naar Uw bevelen; 
In Uwe trouw, zo gunstig toegezeid, 
Zal elk geslacht, ja ,t eind der eeuwen delen; 
Deez, aard' is hecht door Uwe hand bereid; 
Haar stand blijft vast, al wisslen haar tonelen. 

 
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 72: 1 en 2 

1 Geef, Heer', den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten, 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 
 
2 De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
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Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijzlen, wie verdrukt. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 48: 6 

6 Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden; 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 

 
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. 
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. 
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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 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 139: 4 

4 Waar zou ik Uwen Geest ontvlien? 
Waar zou m', o Heer', Uw oog niet zien? 
Al voer ik op naar 's hemels trans, 
Daar zijt Gij, daar vertoont G' Uw glans; 
Al daald' ik zelfs ter helle neder, 
Daar vond ik ook Uw aanschijn weder. 

 
Zegen 


