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WEEK 6, 9-4-2022 

Evangelielezing: Lc. 19, 28-40 

In die tijd trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. Toen Hij 

Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde Hij twee van de 

leerlingen vooruit en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. 

Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit 

door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand 

jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?”, moeten jullie 

antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ De beide leerlingen gingen 

op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen 

ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken 

jullie het los?’ Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ Daarna 

brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het 

dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen 

hun mantels voor Hem op de weg uit. Toen Hij op het punt stond de 

Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en 

met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden 

gezien. Ze riepen: ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de naam 

van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ Enkele 

farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw 

leerlingen.’ Maar Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, 

dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ 

  



Luisterlied: ‘Meekness and majesty’, Graham Kendrick 
 

Meekness and majesty, 

manhood and Deity, 
In perfect harmony, 
the Man who is God. 
Lord of eternity 
dwells in humanity, 
kneels in humility 
and washes our feet. 

 
Chorus 
O what a mystery, 
meekness and majesty. 

Bow down and worship 
for this is your God, 

this is your God. 
 
Father's pure radiance, 
perfect in innocence, 
yet learns obedience 
to death on a cross. 
Suffering to give us life, 

conquering through sacrifice, 
and as they crucify 

prays: 'Father forgive.' 
 
Chorus 
 
Wisdom unsearchable, 

God the invisible, 
love indestructible 
in frailty appears. 
Lord of infinity, 
stooping so tenderly, 
lifts our humanity 

to the heights of His throne. 

 
Chorus 
 

Zachtmoedigheid en majesteit, 

menselijke en Goddelijke natuur 
in volmaakte harmonie, 
de Man die God is. 
Heer van de eeuwigheid 
woont in de mensheid, 
knielt in nederigheid 
en wast onze voeten. 

 
Refrein 
O wat een mysterie, 
zachtmoedigheid en majesteit. 

Buig neer en aanbid, 
want dit is uw God. 

Dit is uw God. 
 
Vaders zuivere uitstraling, 
volmaakt in onschuld, 
leert toch gehoorzaamheid 
aan de dood aan het kruis. 
Lijdend om ons leven te geven, 

overwinning door opoffering 
en, als ze kruisigen,  

bidt ‘Vader vergeef.’ 
 
Refrein 
 
Ondoorgrondelijke wijsheid, 

God de onzichtbare, 
onverwoestbare liefde, 
verschijnt in zwakheid. 
Heer der oneindigheid, 
die zo teder bukt, 
verheft onze menselijkheid  

naar de hoogten van zijn troon. 

 
Refrein 

 

Vraag: Wat heeft de Heer nodig dat jij geven kunt? 

  



Gedicht: Marijke de Bruijne 

Trekken naar de stad van je verlangen, 

dromen over wat je vinden zult, 

zon en warmte, licht en vriendschap, 

stad waarin je wonen wilt. 

Intocht houden in die mooie dromen, 

langs versierde straten binnen gaan 

waar muziek klinkt, groene takken 

van de hoop te wuiven staan. 

Binnen trekken en al heel lang weten, 

dat het niet zo mooi wordt als het leek, 

toch de moed dan niet verliezen, 

dat is doen wat Jezus deed. 

Moedig door soms zware dagen trekken, 

trouw en onbevangen verder gaan 

en dan merken dat je oude dromen 

in een ander daglicht staan. 

Muziek: ‘Before Dawn’, Gjeilo 

 

 


