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               Orde van viering op zondag 9 maart 2014 

aanvang 10.00 uur in de Goede Herder Kerk 
 

– Eerste zondag in de Veertigdagentijd – 
 

Voorganger: ds. Kasper Jager 
  Kind van de zondag: Evelyn Oving 

jongere van de zondag: Arend Blok 

 
organist:  Geert Meendering 

m.m.v. Kinderkoor en Combo Cantanova 

 
     
VOORBEREIDING 

Orgelspel 
 

Verwelkoming   Ouderling van dienst 
 

Moment van stilte 
 

Het kinderkoor zingt “Het lied van het nieuwe begin” 
 

1. Het is donker, het is koud. 
Ik kan zo niet leven! 

Kijk maar eens: Het wordt weer licht. 
Voel de zon op je gezicht. 

Die gaat warmte geven. 

  
Refrein: Soms lijkt het dood, maar let maar op! 

Je ziet het nog niet goed. 
Het leeft en heeft een nieuw begin. 

En dat geeft nieuwe moed. 
 

   2 Kijk, de tuin is dood en kaal. 
   Ik zie niets meer groeien. 

   Zie je dan die sprieten niet? 
   Want de sprieten die je ziet 

   zullen strakjes bloeien. 

3 Zie je daar die dode boom? 
Daar is toch geen leven? 

Kijk, een tak! En aan de top 
zie ik al een kleine knop: 

Die gaat bloesem geven. 

   4 Kijk, die rups! Die is toch dood? 

  Ik zie nergens leven. 

  Dat is mis. In die cocon 
  wacht een vlinder op de zon. 

  Maar dat duurt nog even. 
 

5 Maar de mensen gaan toch dood? 
En dan stopt het leven. 

’t Paasverhaal zegt jou en mij: 

 Jezus leeft. ’t Is niet voorbij. 
 God zal leven geven. 

 

Groet en bemoediging  Allen gaan staan. 
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Vg. Moed en een nieuw begin voor u en voor jou. 
   ALLEN: EEN NIEUW LEVEN OOK VOOR JOU. 

 
Vg. Onze hulp is de naam van de Heer 

   ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
Vg. die niet woont in een storm, maar in een zacht geruis. 

   ALLEN: DE STILTE IS GODS HUIS.  AMEN. 

 
We zingen – staande – als openingslied “De stilte is uw huis” 

[melodie Lied 512: “O Jezus, hoe vertrouwd en goed”] 
 

1. U woont niet in een storm, o Heer, maar in een zacht geruis. 
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer: De stilte is uw huis. 

 
2. De stilte die zich horen laat, heel zacht, nog ongekend; 

ze fluistert van wat komen gaat en wie U voor mij bent. 
 

3. Ik zoek de stilte, zoek een rust die ruimte maakt in mij. 
Ik adem op, ik ben gerust en voel U heel dichtbij. 

 
Drempelgebed  Aansluitend gaan allen zitten. 

 

Aandacht voor de liturgische bloemschikking 
 

We zingen – als kyrië – Lied 1003 : 1 t/m 5 
 

1 Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 

 

Refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen 
            Als een te-ken van uw trouw 

            Worden wij bevrijd van zorgen? 
             God kom gauw 

2 Niemand een brood in de hand, 

mensen die enkel maar vragen 
brood voor hun knagende magen – 

niemand een brood in de hand Refrein: 
 

3 Nergens meer feest in de stad, 

mensen die overal schuilen 
en om hun kinderen huilen – 

nergens een feest in de stad Refrein: 

4 Niemand een lach om de mond, 

mensen met angst om de lippen, 
overal ogen die schrikken – 

niemand een lach om de mond Refrein:  
 

5 Stil is de stad. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 

stil is de stad overal Refrein: 

 
DIENST van het WOORD 

Ontsteken Bijbelkaars en openen Bijbel zondagskind Evelyn Oving 
 

Aandacht voor de kinderen 
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We zingen – in wisselzang met het Kinderkoor – Lied 555 : 1 + 2 
Refrein: 

Dans en zing: hosanna voor de koning; 
dans en zing: hosanna voor de Heer! 

 
1 Op een ezel komt Hij aan 

om naar Jeruzalem te gaan. 

Refrein: 
Dans en zing: hosanna voor de koning; 

dans en zing: hosanna voor de Heer! 
 

2 Zwaai de takken heen en weer: 
zegen en vrede voor de Heer! 

Refrein: 
Dans en zing: hosanna voor de koning; 

dans en zing: hosanna voor de Heer! 
 

 
Het Kinderkoor zingt “Ga je mee” 

  
Refrein: Ga je mee? Zeg niet ‘nee’, 

maar sta op en doe mee. 

Zet je voetstappen in die van mij. 
Volg het spoor en ga door. 

Of ga jij liever voor? 
Hup, kom op, sluit je aan in de rij. 

 
1. Welke weg wil je gaan? En waar wil je naartoe? 

Blijf niet zitten waar je zit, ook al voel je je moe. 
 

2. Is de weg soms te lang? Zak je weg in het zand? 
Er zijn hobbels op het pad, maar ik geef je een hand. 

 
3. Loopt de weg bijna dood? Zie je nergens een spoor? 

In de verte wordt het licht: gaat de weg daar soms door? 
 

Aansluitend wordt de kaars van de kindernevendienst ontstoken 

en gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 
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We lezen Psalm 118 : 24 – 29 
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, 

laten wij juichen en ons verheugen. 
HEER, geef ons de overwinning, 

HEER, geef ons voorspoed. 
Gezegend wie komt met de naam van de HEER. 

Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER. 

De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht. 
Vier feest en ga met groene twijgen 

tot aan de horens van het altaar. 
U bent mijn God, u zal ik loven, 

hoog zal ik u prijzen, mijn God. 
Loof de HEER, want hij is goed, 

eeuwig duurt zijn trouw. 
 

We lezen Matteüs 21 : 1 – 9 
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus 

er twee leerlingen op uit. 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. En als iemand jullie iets vraagt, 
antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ Dit 

is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: ‘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.”’ 

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze 
brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus 

daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg 
uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 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!’ 
 

We zingen Lied 551 : 1 t/m 4 
 

1 Hosanna, hosanna, 
de Heer komt voorbij, 

de Heer komt voorbij. 

Hij rijdt op een ezel, 
gezegend is Hij. 

Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna! 

 

2 Hosanna, hosanna, 
nu nadert de stoet, 

nu nadert de stoet. 

Wij komen met palmen 
Hem blij tegemoet. 

Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna! 

3 Hosanna, hosanna, 

wij roepen het rond, 
wij roepen het rond, 

en spreiden de mantels 
voor Hem op de grond. 

Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna! 

 

4 Hosanna, hosanna, 

geprezen zijt Gij,   
geprezen zijt Gij, 

o Jezus Messias, 
want Gij maakt ons vrij. 

Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna
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Uitleg en verkondiging  
 

We luisteren naar meditatief orgelspel 
 

DIENST van het ANTWOORD 
 

Aandacht voor de jongeren 

 
Dankgebed en voorbede  Samen met jongere van de zondag Arend Blok 

 
We zingen – ter afsluiting van de gebeden – Lied 1006 

 
Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 
Mededelingen 

 
Inzameling van de gaven: Voorjaarszendingscollecte 

De kinderen uit de oppasdienst kunnen worden gehaald. 
Uit de kindernevendienst komen de kinderen terug in de kerk. 
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We zingen – staande als slotlied – Lied 536 : 1 t/m 4 
 

1 Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 
 

2 De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 
3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 

Uitzending en zegen gezongen door het Kinderkoor 
  

De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 

 
Orgelspel  

 
Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 

Aan de jongeren worden ‘oordopjes’ uitgedeeld. 
 

Neemt u ook een spaardoosje mee naar huis 
om te sparen voor Dwelling Places in Oeganda ?!!!  

 
Ondersteunt u ook het werk van Amnesty International 

door een brief mee te nemen en op te sturen ?!!! 
 

 
 

 
 


