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     ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 10 april 2022 
In de Goede Herderkerk om 10.00 uur 

        
                                 Thema: ‘HEDEN HOSANNA, MORGEN …..’ 

 

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
Organist    : dhr. Jan Kamphuis 

              Lector  :  Kris Dambrink 
Muziek  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Woord van welkom en afkondigingen 
 

Aanvangslied: Lied 435: 1, 2 (‘Hef op uw hoofden…’) 

1 Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juich blijde, zing uw God ter eer, 
loof Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 
 

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! 

Bemoediging:  

Vg   Onze hulp is in de naam van de Heer 
GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 

Drempelgebed 
 

Vg  De Heer is met jullie 
GM OOK MET JOU IS DE HEER 
 
Staande zingen: Lied 435: 4 
 

Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vreê 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u ’t leven weer! 
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Gezongen gebed: (Bewerking van lied 263) 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wees-jij-mijn-toevlucht/ 
 
Wees jij mijn toevlucht de komende nacht, 
De morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe vat ik de slaap zonder jou aan mijn zij, 
Wie troost dat wanhopige wezen in mij. 
 
Wees jij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
Jijzelf moet meegaan, je lichtend gelaat, 
 
Een gids die mij voorgaat en nooit meer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
Wees jij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
Wees jij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezing: Lukas 19: 29 t/m 44 
 
Zingen: Lied 549 (‘De ezelruiter’): 1 en 2. Melodie graag eerst voorspelen. 
 
1 De ezelruiter! Kijk die ezelruiter. 
Is dit de intocht van een vorst? 
Dan mag je meer van hem verwachten! 
Dan komt wie veel had straks tekort, 
en krijgt wie niets had nooit meer dorst. 
 
2 De wonderdokter! Kijk die wonderdokter. 
Wie ziek is wordt op slag gezond. 
Ons land zal straks een paradijs zijn. 
Het woord hosanna fluistert rond. 
Nu hoopt het hart. Nu zingt de mond. 
 
Overdenking 
 
Zingen: lied 551: 1 en 4 (‘Hosanna, Hosanna’) 
 
1 Hosanna, hosanna, 
de Heer komt voorbij, 
de Heer komt voorbij. 
Hij rijdt op een ezel, 
gezegend is Hij. 
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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DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN  
 
Inzameling der gaven 
 
 
Kinderen komen binnen. Er wordt geluisterd naar: ‘Kleine ezel uit de stal’  
 
https://www.youtube.com/watch?v=r8i3o-Nc4G8 
 
 
Gebeden:-voorbeden 
      -stil gebed 
 
Uitleg over wat kinderen hebben gehoord en gemaakt 
 
  
Zingen: ‘Samen op weg naar Pasen’ 
https://www.youtube.com/watch?v=pAECd9NmDLA 
 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg de toekomst tegemoet 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg en weten ‘het komt goed’ 
Samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag 
 
Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem 
Stilstaan bij Hosanna tot de woorden “kruisig hem!” 
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en her verraad 
maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder gaat 
 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg de toekomst tegemoet 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg en weten ‘het komt goed’ 
Samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag 
Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan 
Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan 
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf 
en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf 
 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg de toekomst tegemoet 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg en weten ‘het komt goed’ 
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Samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag 
 
Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan 
Hoe Hij door zijn liefde zelf de dood wist te verslaan 
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft 
Het wonder van het Paasfeest dat ons weer een toekomst geeft 
 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg de toekomst tegemoet 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg en weten ‘het komt goed’ 
Samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag 
 
Zegen die wordt beantwoord door gemeente met driemaal ’amen’  
 
Kinderen vormen nu eerst op het middenpad een haag.  
Daarna lopen mensen van de voorste banken tussen de kinderen door. 


