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Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die
komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!
Matteüs 21: 9b.

Voorganger: Ds. R. Koning uit Putten
Organist: Dhr. J. Smit

Collectes:
40-dagenproject
Kerk
Kosten Erediensten

ORDE VAN DIENST

PALMZONDAG
6e zondag in de 40-dagentijd
Liturgie morgendienst 10 april in de Petruskerk
ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te
bereiden op de dienst
Welkom door de ouderling van dienst
Wij zingen staande ons Intochtslied Psalm 118: 1, 8
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.
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De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk 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 onze ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

2

Stil gebed, bemoediging en groet
(Wij gaan zitten)
Wij zingen Lied 558: 1, 2, 3
1

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

2

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

3

Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Gebed van toenadering
Wij zingen Lied 558: 6, 9, 10
6

Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

9

Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

3

10

Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Paasproject met de kinderen
Het kinderlied:

Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat: dat God zijn volk bevrijdt.
Refrein:
Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier!
Laat horen dat je vrolijk bent, de koning komt eraan.
Hosanna! Maak zijn naam bekend en laat Hem binnengaan.
Refrein:
Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier!
De kinderen gaan naar de kinderkerk
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Gebed om de Heilige Geest (Door de lector)
Trouwe Vader in de hemel,
U, die ons mensen brengen wilt
naar het land van uw belofte,
voed ons verlangen
naar uw aanwezigheid.
Verzadig ons leven
met uw Woord van bevrijding,
zoals uw Zoon,
onderweg naar het Paas¬feest,
ons de vreug¬de heeft doen proeven
van uw toekomst en vrede
waarvan niets verloren gaat,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

Lezing N.T. | uit Lukas 19 vers 29 - 41 (NBV21)
Intocht in Jeruzalem
29 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde
hij twee van de leerlingen vooruit 30 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. 31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie
het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’
32 De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen,
precies zoals Jezus had gezegd. 33 Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’
34 Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35 Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het
dier en lieten Jezus erop zitten. 36 Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 37 Toen hij op het
punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leer-
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lingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle
wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend hij
die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel
en eer aan de Allerhoogste!’ 39 Enkele farizeeën in de menigte
zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar hij
antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de
stenen het uitschreeuwen.’
Wij zingen Lied 550: 1, 3

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.

3

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.
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Lezing N.T. | uit Lucas 22 vers 54 – 65 (NBV)
54 Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en brachten hem
naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. 55 Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en
gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. 56 Een
dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en
zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ 57 Maar hij ontkende het: ‘Ik
ken hem niet eens!’ 58 Even later merkte een ander hem op en
zei: ‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee man,
helemaal niet.’ 59 En ongeveer een uur later zei nog iemand met
grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap,
hij komt immers ook uit Galilea.’ 60 Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet
waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog
sprak, kraaide er een haan. 61 De Heer draaide zich om en keek
Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de
Heer: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij
driemaal verloochenen.’ 62 Hij ging naar buiten en huilde bitter.
Wij zingen Lied 837: 2, 4
2

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

4

Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
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Verkondiging
Wij zingen uit Opwekking lied 268
1

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:

2

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: Uw wil geschied.

Refrein:

3

Zie onze God,
de Koningknecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Zie onze God,
de Koningknecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
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Refrein:

4

Zie onze God,
de Koningknecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er needrig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein:

Zie onze God,
de Koningknecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied're dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.
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Wij gaan staan en gedenken broeder
Albert van Piekeren
Hij is 84 jaar geworden.
----------------------------------------en zingen ook staande:
"Nu gaan de bloemen nog dood"

Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder,
water en zonder brood.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Zing voor de eeuwige dag,
zing voor Zijn komst en zeg amen.
Zing voor de Heer die ons samen,
daar al van eeuwigheid zag.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
(Wij gaan zitten)
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Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
De collecte mededelingen en de kinderen komen terug uit hun
eigen dienst

Wij zingen staande ons Slotlied Lied 556: 1, 4, 5
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.
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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!

Heenzending en Zegen
met een gezongen Amen, amen amen
0-0-0-0-0-0-0-0
MEDEDELINGEN:
Agenda Stille Week
Maandag 11 april om 19:30 uur
een vesper in de Petruskerk
Dinsdag 12 april om 19:30 uur
een vesper in de Petruskerk
Woensdag 13 april om 19:30 uur
een vesper in de Petruskerk
Witte Donderdag 14 april om 16:00 uur
avondmaalsviering in Rehoboth
Witte Donderdag 15 april om 19:00 uur
avondmaalsviering in de Petruskerk
Goede Vrijdag 16 april om 19:00 uur
een viering in de Petruskerk
Stille Zaterdag 17 april om 22:00 uur
viering in de Petruskerk
Volgende week zondag 17 april 2022,
Eerste Paasdag, om 9:30 uur
gaat ds. Boersma – Prins voor.
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