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Orgelspel 
 
Welkom 
Aanvang ELB 140 (Kroon hem met gouden kroon) 
1 
Kroon Hem met gouden Kroon, 
het Lam op Zijne 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' eeuwigheên, 
Die 't heil voor u verwierf. 
2 
Kroon Hem, der liefde Heer!  
Aanschouw Hem, hoe Hij leed;  
Zijn wonden tonen 't gans heelal, 
wat Hij voor 't mensdom deed.  
De Eng'len om Gods troon,  
all' overheid en macht.  
Zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulke wond're pracht. 
3 
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 buigt 
en vrede heerst alom. 



Wordt d' aarde weer een paradijs, 
kom, Here Jezus! kom! 
 
Bemoediging en Groet 
Lied Opwekking 277 (Machtig God, sterke rots) 
Machtig God, sterke rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend licht, morgenster, 
niemand is als U. 
 
Refrein: 
Prijst de Vader, 
prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Gebed 
Lezing Marcus 16:9-20 
Zingen gezang 323:1,2,4,8 (God is tegenwoordig) 
1    
God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 
2    
God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven 
dag en nacht de engelen loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
al de hoge hemelsferen. 
Laat o Heer, U ter eer, 



ons lied ook U prijzen, 
lof en dank bewijzen. 
4    
Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen, 
U volkomen eer bewijzen. 
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen 
naar U zien met eigen ogen. 
Laat mij nu reeds aan U 
alles mogen geven, 
lieve God, mijn leven. 
8    
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga zit of sta, 
laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 
 
Preek “tot ziens” 
Lied Opwekking 293 (bereidt de weg van de Heer) 
Bereidt de weg van de Heer, 
effent de baan in Jezus' naam. 
Hij zal de poorten van uw hart binnengaan. 
Hosanna, wij volgen de Heer. 
 
Refrein: 
Wij zullen heel de aarde vullen met lof. 
Jezus is Heer, aan Hem alle eer. 
Wij willen Hem alleen, 
geen ander als Heer. 
Hosanna, wij volgen de Heer. 
 
En Jezus komt weer t'rug, 
wij zullen Hem zien 
in al zijn pracht, 
vol glorie en macht, 
maar wij ervaren nu reeds zijn koningschap. 
Hosanna, wij dienen de Heer. 



 
(Refrein) 
 
Zijn rijk breekt krachtig baan. 
De schepping wordt vrij 
onder zijn heerschappij. 
Eens buigt zich elke knie 
en juicht elke tong: 
Hosanna, want Jezus is Heer. 
 
(Refrein) 
 
Gebed afgesloten met ELB 142 (Majesteit) 
Majesteit, 
groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus 
en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, 
God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon 
vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. 
 
Refrein: 
Dus verhoog, 
maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 
Volk van God 
kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, 
groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood 
werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 
 
Zegen 
Orgelspel 
 


