
ORDE VAN DIENST zondag 10 april  2022 
6e zondag van de Veertigdagentijd, zondag Palmarum 
Voorganger: ds. Siets  Nieuwenhuizen uit Oosterhout 

Organist: Gertje van Elsäcker 
Aanvang 9.45 uur 

 
 
VOOR DE DIENST 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen  (door de ouderling) 
het openleggen van de bijbel  (door de voorganger) 
 
 – we gaan staan –  

 
DIENST VAN HET VOORWOORD 
    
aanvangspsalm  psalm 24, 1 en 3. 

1. De aarde en haar volheid zijn  
des Heren koninklijk domein,  
de wereld en die daar in wonen. 
Het land rijst uit de oceaan,  
rivieren breken zich ruim baan  
om Gods volmaakte macht te tonen 
 

3. God is hem zegenrijk nabij,  
in ’t recht des Heren wandelt hij,  
de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht  
en zoekt des Heren aangezicht,  
Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 
 

 
 
Lezing:  Evangelie van Palmpasen: Joh. 12,12-19. 
 
lied:  gezang  552. 

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. 
 



3. Dit is een dag van zegen 
een dag van feest en licht 
van palmen hoog geheven 
van zon en vergezicht 
Geef ons vandaag de moed 
het met uw naam te wagen 
uw vrede uit te dragen 
Loof God, want Hij is goed 

 
groet en beginwoorden 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

 –  we gaan zitten  – 

 
drempelgebed 
 
zingen  gezang 556, 1 en 5. 

1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 

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 kruisigt Hem 

 
smeekgebed 
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
 en laten we zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.  
……….…,zo bidden wij: 
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!  
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 
 
schriftlezing   Psalm 118, 1-2.19-29. 
 
zingen  Psalm 118, 9. 

9. 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. 

 
 



verkondiging 
 
orgelspel 
zingen             gezang  542, 1, 2 en 3. 

1. God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 
naar ’t land dat Ik u wijs’. 
 

2. Het volk van God was veertig jaar 

– een mensenleven lang – 

op weg naar het beloofde land, 

het land van Kanaan. 

 
3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan 

uw weg door de woestijn 

en laat uw Zoon een laaiend vuur, 

de nieuwe Mozes zijn. 

 
 – we gaan staan –  

 
belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 Messias Jezus de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël. 
g: DE HEER IS ONZE GOD. 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel 
 en met geheel uw kracht 
 en de naaste als uzelf 
g: AMEN 
 
zingen   gezang  542, 4. 

4. Eer aan de Vader en de Zoon  
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens  
belofte zijt geweest. 

 
 –  we gaan zitten  – 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 
 UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
 UW KONINKRIJK KOME 
 UW WIL GESCHIEDE 
 OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 
 GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
 EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
 ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 
 EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 
 MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 



 WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
 EN DE KRACHT 
 EN DE HEERLIJKHEID 
 IN EEUWIGHEID 
 AMEN 
 
mededelingen 
collectedoelen 
 eerste collecte :  ZWO 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte  :  Klein onderhoud aan de kerk 
 
 – we gaan staan –  

 
Lezing:  Fil. 2, 5-11. 
 
slotlied   Ga met ons mee op onze wegen……( mel. 778 ) 

1. Ga met ons mee op onze wegen 
wees met uw volk in de woestijn. 
Schuil in een wolk, wees half verzwegen   
toon dat Gij onze kracht wilt zijn. 

2. Schenk ons een woord als wij U roepen 
Wees ons een licht op onze weg. 
Wil ons niet eindeloos beproeven. 
Toon dat het waar is wat Gij zegt. 
 

3. Ga voor ons uit in nacht en duister. 
Wek in ons hoop voor elke dag. 
Maak U niet waar in macht en luister 
maar in een mens die op ons wacht. 
 

4. Schenk ons het brood om van te leven 
Toon ons de Mens die op U bouwt 
en onze kracht wordt tot vergeven: 
Naam die ons duurzaam gaande houdt 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 
 

v:  ……………………. 

 
g: 
 
 
 
 
 
 

uitleidend orgelspel 
 


