Orde van dienst
op 10 april aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Palmpasen
Voorganger: Ds. Sita Hofstra
Organist: Niek Schuringa
- Welkom door ouderling van dienst
- Lied vooraf: Lied 1005 “Zoekend naar licht”
1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
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5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
- Mededelingen
allen gaan staan
- Zingen: Psalm 118: 1 en 3 “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen”
1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
3. ’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men bouwt op man en macht.
’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men hulp van vorsten wacht.
Toen ik mij wenden kon noch keren,
omsloten door der volken ring,
doorbrak ik in de naam des Heren
de knellende omsingeling.
- Stil gebed
- Bemoediging en openingsgebed
V:

In het begin,
vóór de tijd,
vóór de mensen,
vóór de wereld begon,

A:

was God.

V:

Hier en nu,
onder ons, naast ons,

A:

is God.
2

V:

In de toekomst,
wanneer wij hier niet meer zijn,

A:

zal God zijn.

V:

God was, God is, God zal er zijn

A:

Vader, Zoon en heilige Geest

V:

Eeuwige God,
hier zijn we, gemeente van Jezus Christus,
open ons voor het werk van uw heilige Geest.

A:

Wees bij ons, God.
Amen.

- Begroeting van elkaar
- Gebed om ontferming, elke bede wordt beantwoord met gesproken:
Heer, ontferm U over ons
- Zingen: Lied 556: 1, 4 en 5 “Alles wat over ons geschreven is”
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
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.
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!
- Aandacht voor de schikking
- Betekenis van de Palmpasenstok
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- Zingen: Lied 552: 1 en 2 “Dit is een dag van zingen”
1. Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.
2. Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

- Lezing: Zacharia 9: 9 en 10 (NBV21)
9Juich,

vrouwe Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen
en de paarden uit Jeruzalem;
de oorlogsboog wordt gebroken.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
van de Rivier tot aan de einden der aarde.
- Zingen: Lied 550: 1 en 2 “Verheug u, gij dochter van Sion”
1. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.
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2. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van tevoren voorzegd.
- Lezing: Johannes 12: 12-19 (NBV21)
12De

volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen
ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 13haalden ze palmtakken en liepen ze de
stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de
naam van de Heer, de koning van Israël.’ 14Jezus zag een ezel staan en ging erop
zitten, zoals geschreven staat: 15‘Vrees niet, vrouwe Sion, je koning is in
aantocht, en Hij zit op een ezelsveulen.’
16Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot
majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over Hem geschreven stond,
en dat het zo ook gebeurd was. 17De mensen die erbij waren geweest toen Hij
Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis
blijven getuigen. 18Daarom ging de menigte Hem tegemoet; ze hadden gehoord
dat Hij dit teken had verricht. 19En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat
we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.’
- Zingen: Lied 554: 1 en 2 “Welkom, welkom, koning Jezus”
1. Welkom, welkom, koning Jezus,
vredelievend op een ezel.
Kom, wij leggen mantels neer
als een loper voor de Heer:
Hosanna, hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.
2. Lang verwacht is koning Jezus,
door de mensen hoog geprezen.
Maar al zweeg heel Israël,
dan nog riepen stenen wel:
Hosanna, hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.
- Overdenking
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- Zingen: Lied 554: 3 en 4 “Ongewenst is koning Jezus”
3. Ongewenst is koning Jezus,
door de mensen afgewezen.
Hoor, de tranen in zijn stem
klagen om Jeruzalem:
O dochter van Sion,
begrijp toch vandaag
dat God jou genadig wil zijn.
4. Welkom, welkom, koning Jezus,
laat uw vrede ons genezen.
Bij de intocht van uw woord
is ons hart een open poort.
Hosanna, hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.
- Collecte aankondiging
- Gebeden
afgesloten met stil gebed en het Oekraïens Onze Vader:
https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o
Zingen: Lied 418: 1, 2 en 3 “God, schenk ons de kracht dicht bij U te
blijven”
1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.
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3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
- Zegen, besloten met AMEN, AMEN, AMEN
terwijl wij het volgende lied zingen komen de kinderen in optocht de kerk binnen:
- Zingen: Lied 555 “Dans en zing: hosanna voor de koning”
1. Op een ezel komt Hij aan
om naar Jeruzalem te gaan.
Refrein:
Dans en zing:
hosanna voor de
dans en zing:
hosanna voor de
Dans en zing:
hosanna voor de
dans en zing:
hosanna voor de
Dans en zing:
hosanna voor de
dans en zing:
hosanna voor de

koning;
Heer!
koning;
Heer!
koning;
Heer!

2. Zwaai de takken heen en weer:
zegen en vrede voor de Heer!
Refrein:
Als de kinderen allemaal op het podium staan spreekt ds. Sita hen kort toe;
daarna zingen we opnieuw:
- Zingen: Lied 555 “Dans en zing: hosanna voor de koning”
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