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Orde  voor de dienst van Palmzondag 28 maart  2021 
in de Goede Herderkerk 

Thema: ‘Op weg’ 
Voorganger: Ds. Theo van ’Hof 

       Organist: Bram Hulsebos 
Lector: Roelie Bouwknecht 

Solist: Marjanne Visser 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muziek 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Woord van welkom en afkondigingen 
 

Luisteren naar https://www.youtube.com/watch?v=nnuU3clhVGw 

Bemoediging:  

Vg.  Helpen doet de Heer onze God 
 

       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
     
Luisteren naar Lied 435: 2 (‘Rechtvaardigheid is zijn bestel)’) 
 
2 Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
 
Luisteren naar: Uitleg bloemschikking  
 
Aandacht voor het 40dagenproject ‘Levensweg’: 
  
-Kijken naar de 6de poster en 6de dia op het scherm 
 
-Gooien met de dobbelsteen 
 
-(filmpje……) 
 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/hij-ging-de-weg-zo-eenzaam/   
Hij ging de weg zo eenzaam 
tot in Jeruzalem. 
Geen vriend kon langer meegaan, 
geen mens hield nog de wacht met hem. 
Hij ging die weg voor hen. 
Hij deed dit ook voor hen. 
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Gezongen kyriëgebed= lied 558: 1 en 2 (‘Jezus, om uw lijden groot’) 
 
1 Jezus, om uw lijden groot, 2 Heer, om uw zachtmoedigheid, 
om uw leven en uw dood vorst die op een ezel rijdt 
die volbrengen ’t recht van God, en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. Kyrie eleison
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed 
 

Lezing: Marcus 11: 1-11 
 
Luisteren naar lied 551: 1 en 2 (‘Hosanna’)  
1 Hosanna, hosanna, 2 Hosanna, hosanna, 
de Heer komt voorbij, nu nadert de stoet, 
de Heer komt voorbij. nu nadert de stoet. 
Hij rijdt op een ezel, Wij komen met palmen 
gezegend is Hij. Hem blij tegemoet. 
Hosanna, hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna! Hosanna, Hosanna! 
 
Overdenking 
 
Luisteren naar lied 555: 1 en 2 (‘Dans en zing’) 
1 Op een ezel komt Hij aan 2 Zwaai de takken heen en weer: 
om naar Jeruzalem te gaan. zegen en vrede voor de Heer! 
(refrein)Dans en zing:  (refrein)Dans en zing:  
hosanna voor de koning; hosanna voor de koning; 
dans en zing:  dans en zing:  
hosanna voor de Heer! hosanna voor de Heer! 
 
DIENST VAN GAVEN en GEBEDEN  
 

Aandacht voor inzameling van de gaven 
 
Gebeden:-voorbeden 
       -stil gebed 
 
Luisteren naar het slotlied: 556: 5 (‘Dit is uw opgang naar Jeruzalem’) 
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! 
 
Zegen die wordt beantwoord met lied 551: 4 (‘Hosanna”)  
Hosanna, hosanna, 
geprezen zijt Gij,   
geprezen zijt Gij, 
o Jezus Messias, 
want Gij maakt ons vrij. 
Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna! 


