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INTOCHT 
Welkom door de ouderling 
Lied 441 Orgelspel 

1. Hoe zal ik u ontvangen, wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed! 
O Jezus , licht der wereld, verlicht mij dat ik weet 
waarmee ik u moet eren, U waardig welkom heet.  
 
6.Schrijf mensen in uw harten, dit, als verdriet u kwelt, 
uw tranen u verwarren om moeiten ongeteld. 
Houdt moed, tot Hij zal komen. hij is met u begaan. 
De trooster van uw dromen, zie hem nu voor u staan!  
 
 
U mag gaan staan 
Kaars aansteken  
Tekst bij de kaars:  
Voorganger: Ik open mijn ziel 
 en vul de schaal van mijn leven  
met verwachting.  
Hul mij in kleuren en geuren  
van groene hoop.  
Allen: Ontsteek het eerste licht,  
dat daagt in het Oosten.  
Hemel en aarde raken verbonden.  
Mensen wereldwijd herkennen elkaar  
in het teken van de vijgenboom;  
nieuw leven breekt door, kome wat komt. 
 
Stil gebed 
Bemoediging Groet 
 
 
Toelichting thema:  
“Leer van de vijgenboom deze les.”  
 



Kyriëgebed 
Antwoord Kyrië: O heer die onze vader zijt 
https://www.youtube.com/watch?v=MAwq7dIdp8U&ab_channel=Ne
derlandZingt 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing Oude Testament: Jesaja 63: 19- 64: 4 
19Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst, 
alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen. 
Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! 
De bergen zouden voor u beven. 
641Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, 
zoals vuur water doet koken, 
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen 
en alle volken voor u laten beven, 
2omdat u de geduchte daden doet 
waarop wij niet durven hopen. 
Als u toch zou afdalen! 
De bergen zouden voor u beven. 
3Nog nooit is zoiets gehoord, 
niet eerder zoiets vernomen. 
Geen oog zag ooit een god buiten u, 
die opkomt voor wie op hem wacht. 
4U komt ieder tegemoet 
die van harte rechtvaardig handelt, 
die uw weg gaat, met u voor ogen. 
Maar nu bent u in toorn ontstoken, 
omdat wij gezondigd hebben. 
Hadden we maar de oude weg gevolgd, 
dan zouden we worden gered. 
 
Psalm 85: 1,4 
https://www.youtube.com/watch?v=-_rag4T3uWA&ab_channel=NederlandZingt 
 
Evangelielezing: Marcus 13,24-33 
24Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de 

maan geen licht meer geven, 25de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse 

machten zullen wankelen. 26Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, 

bekleed met grote macht en luister. 27Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn 

uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de 

aarde tot het uiteinde van de hemel. 
28Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad 

schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29Zo moeten jullie ook weten, wanneer 

je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. 30Ik verzeker jullie: deze 

generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen 

gebeuren. 31Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit 



verdwijnen. 32Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de 

engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. 
33Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.  

 

lied 25 a 

1. Mijn ogen zijn gevestigd, op God of Hij mij redt, 

mijn hart hoezeer onrustig, heb ik op hem gezet. 

kan ik de nacht verduren, waarin Gij verre zijt?  

Gij zult mijn voeten sturen, in ’t duister van de tijd. 

 

2. Maar wees mij dan genadig en richt mijn leven op, 

dat ik opnieuw gestadig kan gaan in ’s levens loop. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op U gezet, 

mijn ogen zijn gevestigd op U, tot Gij mij redt. 

 
Uitleg en Verkondiging 
Stef Bos: Geest van Hierboven 
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24&ab_channel=Methartenziel-
tv 
 
Dank en Voorbeden  
Stil gebed 
Onze Vader  
 
Slotlied Gaat stille in den lande 

1. Gaat Stille in de Lande, uw koning tegemoet, 
de intocht is op handen, voor hem die wond’ren doet. 
Gij die de Heer verwacht, laat ons voor alle dingen 
hem ons Hosanna zingen, Hij komt, hij komt met macht. 
 

2. Vat moed, bedroefde harten, uw koning nadert al, 
Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, 
in ’t Woord laat hij zich vinden, in avondmaal en doop.  
 
Zegen 
 
Antwoord zegen: lied 416: 1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen, Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 


