
 

     



- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers 

- Welkom 

- Aanvangslied: Psalm 118: 5, 8 (staande) 

De Heer is mij tot hulp en sterkte,  
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.  
Hij is het, die mijn heil bewerkte.  
Ik loof den Heer mijn leven lang.  
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen  
nu Hij de zege heeft gebracht;  
Gods rechterhand doet grote dingen,  
Gods rechterhand heeft grote kracht!  

De steen, dien door de tempelbouwers  
veracht'lijk was een plaats ontzegd,  
werd tot verbazing der beschouwers  
ten hoeksteen door God zelf gelegd.  
Dit werk is door Gods alvermogen,  
door 's Heren hand alleen geschied.  
Het is een wonder in onz' ogen.  
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.  

- Stil gebed, votum en groet  

- Gebed  

- Signaal  De Lente lonkt Jolanda Vlasduin-van Deelen 

De lente lonkt, de aarde pronkt.  
Stil volg ik al haar kleuren.  
Ik ruik de eerste geuren 
van een vernieuwd begin  
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- Zondagavond is er een 
welkomdienst: de derde van het 
Passie drieluik.  Weer met de 
WelcomeSingers, aanvang 19.00 
uur; thema: Verbinden. 
- Op donderdag 9 april a.s. houdt de 
Stichting De Vluchtheuvel in de 
Muldersschuur om 19.30 de 
jaarvergadering. Uw aanwezigheid 
wordt op prijs gesteld. 
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De eerste takken worden groen.  
En daar, in ´t kleine bosplantsoen.  
Waar ´t eerst nog grauw en grijzig was,  
tjilpt nu tussen het jonge gras  
een kleine lentebode,  
Zacht stijgt haar hemelode  
tot aan de Horizon  

En ik, ik voel me vrij, want ´k weet,  
dat Hij, die alles heeft gemaakt,  
die mij zo teer heeft aangeraakt,  
volbrengt wat Hij begon.  

- WelcomeSingers:  Meer dan rijkdom, meer dan macht 
(Opwekking 544) 
WelcomeSingers: het gehele lied; allen: het gehele lied. 

Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
 
- Signaal Palmzondag  (Jaap Zijlstra) 

Hij die alle bronnen heeft geslagen, 
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alle fonteinen op doet springen,  
eenzaam rijdt hij op een ezel  
en Hij laat zijn tranen stromen 
en de menigte omstuwt Hem 
als een branding, nog vijf dagen 
en de golven hebben Hem,  
hemelkind en bloedverwant 
bedolven. 

Hij die alle bomen heeft geworteld, 
alle blad doet wuiven naar de hemel, 
alle takken doet vertakken 
voor de nestelaars, 
men plukt twijgen van de bomen  
om Hem juichend in te halen, 
maar Hij weet Zichzelf ontworteld 
en een dode tak ten einde 
aan een boom van Golgotha. 

En die zondag van de palmen  
zegt Hij dat Hij neer moet vallen 
in de aarde als het graan,  
neer moet gaan om op te staan 
en veelvuldig vrucht te dragen.  
Die zichzelf met tranen zaaide, 
Hij zal komen, Hij zal maaien 
en Hij draagt zijn oogst aan garven  
met gejuich. 

- WelcomeSingers: Hosanna, hosanna, in de hoge (Opwekking 
298) 
WelcomeSingers: couplet 1, allen: het gehele lied 

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge.   )2x 
Heer, ons hart is vol lof. 

4

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,  
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,  
ons is een lofzang in de mond gegeven,  
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.  

Dit is uw opgang naar Jeruzalem  
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,  
vrede aan allen die uw naam verhogen:  
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

 - Zegen met gesproken 'amen', waarna de WelcomeSingers 
zingen: 
Wees gezegend, waar je ook heen gaat, wees gezegend. 

Nieuwsbrief 
- Vandaag is de laatste dag dat u via de intekenlijsten in de hal het 
Nieuwe Liedboek kunt bestellen. Na vandaag kunt u het nog tot 3 
april bestellen bij Aaltje Blokland 
(T 484145) of via aaltjeblokland@hotmail.nl 
- Deze week is het de stille week en maandag, dinsdag en 
woensdag zijn om 19.30 uur korte diensten in de Molukse kerk door 
gemeenteleden; donderdag is er avondmaal in deze kerk, samen 
met de drie samenwerkende gemeenten. 
- Op vrijdag is het Goede vrijdag, aanvang van de kerkdienst: 19.30 
uur. 
Tweede dienst van het Passie drieluik met de WelcomeSingers. 
Thema van het drieluik is: Opgang naar Jeruzalem; thema op 
Goede Vrijdag is: eenzaamheid 
- Zondag is het Pasen. Om 10 uur begint de Paasmorgendienst 
met KNA-ensemble; er is dan ook openbare geloofsbelijdenis. 
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menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in 
Galilea.’ 12 Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die 
daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars 
en de stoelen van de duivenverkopers omver 13 en riep hun toe: 
‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” 
maar jullie maken er een rovershol van!’  
14 Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem 
toe, en hij genas hen. 15 De hogepriesters en de schriftgeleerden 
zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de 
tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren 
hoogst verontwaardigd. 16 Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze 
zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit 
gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich 
een loflied laten zingen”?’ 17 Zo liet hij hen staan, en hij ging de 
stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht.  

- WelcomeSingers:  Welkom, welkom, koning Jezus NLB 554 
WelcomeSingers: couplet 1, 2, allen: 3, 4 

- Verkondiging Intocht: vieren.  

- Zingen: Psalm 118: 9, 10 

Dit is de dag, die God deed rijzen,  
juicht nu met ons en weest verblijd.  
O God, geef thans uw gunstbewijzen,  
geef thans het heil door ons verbeid.  
Gezegend zij de grote koning  
die tot ons komt in 's Heren naam.  
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,  
wij zegenen u al tezaam.  
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De Heer is God, zijn gunst verheugde  
ons oog en hart met vrolijk licht.  
Nu worde 't offer onzer vreugde  
op zijn altaren aangericht.  
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,  
o God, U roemen wijd en zijd.  
Laat aller lof ten hemel rijzen;  
Gods liefde duurt in eeuwigheid 

- WelcomeSingers: Lift up your heads NLB 888 

- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
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de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 Amen. Amen. 

- Collecten 1e: ZWO  2e: Onderhoudsfonds 

- Slotlied: Gezang 173 (staande) 
Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen,  
alle beproeving van de wildernis.  

Gods schepping die voor ons gesloten bleef  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,  
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,  
Koning der Joden die de dood verdreef.  

Jezus, de haard van uw aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.  
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.  
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Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
hosanna in de hoge. 

Glorie, glorie, glorie voor de Koning.  )2x 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
glorie voor de Koning. 

- De Bijbel open: Matteüs 21: 1-17 
1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg 
kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. 2 Zijn opdracht 
luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er 
een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. 
Maak de dieren los en breng ze bij me. 3 En als iemand jullie iets 
vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze 
meteen meegeven.’ 4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan 
wat gezegd is door de profeet: 5 ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is 
in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een 
veulen, het jong van een lastdier.”’  
6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had 
opgedragen. 7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er 
mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8 Vanuit de 
menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen 
braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9 De 
talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, 
riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij 
die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’  
10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en 
roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. 11 Uit de  
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