
 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 
Liturgie voor de eredienst van zondag 28 november 2021 

WOORD VOOR WEEK 
Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Zach.9:9 

_______________________________________________________________________________________ 
Orgelspel en aansteken Paaskaars    
 
WELKOM & DAGTEKSTEN                                                                                                                                   
SAMENZANG  Mel 152 
Heft op uw hoofden, poorten wijd! Wie is het die hier binnenrijdt? Begroet Hem, Heer der heerlijkheid / 
en Heiland vol barmhartigheid! Hij geeft de wereld ’t leven weer. Juicht blijde, zingt uw God ter eer! Looft 
Hem, die sterk van daad / de deuren binnengaat!  
Rechtvaardigheid is zijn bestel, zachtmoedigheid zijn metgezel. Hij draagt een kroon van heiligheid, een 
scepter van barmhartigheid. Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt. Juicht, nu die Heiland ons verschijnt! 
Door Hem geschiedt Gods raad, zijn heerschappij bestaat. 
L. In de naam van Hem, wiens troon in de hemel is gevestigd en wiens koningschap heerst over alles. 
Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G. Amen. 
L. Bereidt in de woestijn de weg van de Heer, effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal wordt 
verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene wordt tot een vlakte en de rotsbodem tot een 
vallei. En de heerlijkheid van de Heer zal zich openbaren en al het levende tezamen zal dit zien, want de 
mond des Heren heeft het gesproken. 
Gemeente zingt: Mel 152                                                                                                                                                        
Heft op uw hoofden, poorten wijd! Elk hart zij Hem ter woon bereid! De palmen van uw eerbied spreidt / 
de weg langs die uw Koning rijdt! Hij komt tot u met troost en vree / en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer! Hij geeft u ’t leven weer. 

L. Open wijd de poorten, open de oude deuren; daar komt de machtige koning. Wie is die machtige 
koning? Het is de Heer, sterk en krachtig, krachtig in de strijd. Open wijd de poorten, open de oude 
deuren: daar komt de machtige koning. Wie is die machtige koning? Het is de Heer, Hij is almachtig. Hij is 
de machtige Koning! 
Gemeente zingt: Mel 152                                                                                                                                                
Gezegend was het land, de stad, waar deze Koning binnentrad. Gezegend ’t hart, dat openstaat en Hem als 
Koning binnenlaat. De zonne der gerechtigheid verblindde niet door majesteit; maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 

L. Jubel luid, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, Hij is 
rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel. Hij zal de volken vrede verkondigen en zijn 
heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot het einde der aarde. 

Wij zingen het Hosianna samen met het kerkkoor 

HET KINDERMOMENT & ORGELSPEL 

1e SCHRIFTLEZING: Romeinen 13:11-14 

SAMENZANG Wijze 151f / 638c                                                                                                                                          
Un suma ala opo en tyari tangi kon / Gran Gado, di na tapu, A kon na disi gron,                                 
A memre En pramisi, da reti ten ben kon. Fu ibriwan kan kisi now gnade en pardon. 

 
Kon di un fili poti, di sondu moro un.  Wi Jezus gi da noti, En puru sari tu.                                                                  
Al wasi fa un pina, no frede, kon na En. En trowstu den mofina, En ati lobi den. 

 



 

KERKKOOR 

PREEKTEKST  
GEBED – OVERDENKING  Zacharia 9:9 – 10a ORGELSPEL 
 
SAMENZANG (JdH 595) 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn!                                                                             
Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn.                                                                                      
O Gij, wie aard en hemel zingen, verkwik mij met uw heil’ge gloed!                                                                             
Kom met uw zachte glans doordringen, o Zon van liefde, mijn gemoed!  

 
Vervul, O Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt. 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwen troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed. 
 
INSTALLATIE NIEUW OR-lid 
 
KERKKOOR  
 
ZEGEN EN LIED voor de Jarigen (wijze 5) 
Zolang mijn Jezus leeft en mij zijn kracht omgeeft, voel ik mij van vrees en zorgen vrij.                                            
Kan ik rustig zijn en blij. 
 

En wankelt soms mijn voet, komt ramp en tegenspoed, dan vlucht ik heen naar Jezus’ hart,                          
waar hulp is in mijn smart. 
 
Daarom gaat steeds mijn oog vertrouwend naar omhoog, waar Jezus leeft, die aan mij denkt en mij zijn 
liefde schenkt. 
 
DANK- EN VOORBEDEN  - ONZE VADER - WOORD voor de WEEK 

SAMENZANG Mel 74 
Dochter Sions, wees verheugd! Juich van vreugd, Jeruzalem! Zie, uw Koning komt tot u. Ja, Hij komt, de 
Vredevorst. Dochter Sions, wees verheugd! Juich van vreugd, Jeruzalem! 

ZEGEN 

SAMENZANG Mel 74                                                                                                                                                 
Hosianna, Davids Zoon! Wees gegroet, o Vredesvorst! Eeuwig staat uw zetel vast, eeuwig als des Vaders 
troon. Hosianna, Davids Zoon! Wees gegroet, o Vredesvorst!  

 
EEN GEZEGENDE WEEK ONDER DE HOEDE VAN DE HEER. 

U kunt de qr-code gebruiken voor de collecte van deze dag. Hartelijk dank! 


