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Zingen voor de dienst:
- ‘Welkom in Gods huis’ (Schrijvers voor Gerechtigheid)
- ‘U bent adembenemend’ (Opw 684) 

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’ (Psalm 146: 1 en 3)
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Heere,
 zing die u het leven geeft.
 Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
 zing voor Hem zolang gij leeft.
 Ziel, gij zijt geboren tot
 zingen voor den Heer uw God.

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Zingen lied: ‘In de naam van de Vader’ (Opw 720)
 In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
 in de naam van de Geest voor Uw troon,
 zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
 U geeft ons genade, U roepen wij aan. 

	 Hoor	ons	loflied	Heer,	onze	dank	weerklinkt
 eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
 en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
 Heel de wereld ziet het:
 
 God maakt vrij, God maakt vrij
 in die hoop leven wij.
 
 In de naam van de Vader.....
 
	 Hoor	ons	loflied	Heer,	........

Refrein: God maakt vrij, God maakt vrij
  in die hoop leven wij.
  Ons verdriet wordt een lied.
  God maakt vrij, God maakt vrij

	 Hoor	ons	loflied	Heer,......

  God maakt vrij, God maakt vrij
  in die hoop leven wij.
  Ons verdriet wordt een lied.
  God maakt vrij, God maakt vrij         

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
 heil die God ter hulpe riep.
 Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
 God is trouw aan wat Hij schiep.
 Wat in hemel, zee of aard
 woont, is in zijn hand bewaard. 
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Wetslezing: Romeinen 12:4-9
4. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde 
functie hebben, 5. zo zijn we samen één lichaam in  Christus  en zijn we, ieder 
apart, elkaars lichaamsdelen. 6. We hebben verschillende gaven, onderscheiden 
naar de  genade  die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet 
die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7. Wie de gave heeft bijstand 
te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet 
onderwijzen. 8. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, 
moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle 
inzet. Wie  barmhartig  voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. 9. Laat uw  
liefde  oprecht zijn. Verafschuw  het kwaad  en wees het goede toegedaan.

Zingen lied: ‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk’ (Psalm 133: 1)
1.	 Zie	toch	hoe	goed,	hoe	lieflijk	is	‘t	dat	zonen
 van ‘t zelfde huis als broeders samenwonen.
 En liefdeband houdt hen tezaam.
 De zegen van Gods hoog verheven naam
 daalt op hen neer vol zoete tederheid,
 als olie die den priester wijdt.
 
Geloofsbelijdenis
Onderwijzing
Geloofsbelijdenis

Zingen lied: ‘U leert me lopen op het water’ (Opw 789)
 U leert me lopen op het water,
 de oceaan is weids en diep.
 U vraagt me alles los te laten,
 daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein: En als de golven overslaan,
  dan blijf ik hopen op uw Naam.
  Mijn ziel vindt rust,
  want in de storm bent U dichtbij.
  Ik ben van U en U van mij.

 De diepste zee is vol genade.
 Uw sterke hand, die houdt mij vast.
 En als mijn voeten zouden falen,
 dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. Refrein

 Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
 in vertrouwen U te volgen,
 te gaan waar U mij heen leidt.
 Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
 Ik vertrouw op uw genade,
 want ik ben in uw nabijheid.      Refrein
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Gelofte belijdeniscatechisanten
Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper   
van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere en 
in de Heilige Geest?
Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om onze Heer te volgen in leven en sterven, 
Hem te belijden voor de mensen, in zijn kracht te strijden tegen de zonde en met 
blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?
Ten derde: willen jullie je plaats innemen in de gemeenschap die met lofzang en 
gebed samenkomt rond de Bijbel, doop en avondmaal; en wil je je ontfermen over 
elke levende ziel die God tot je zendt?

Wat is het antwoord van
• Stefan Pascal (Stefan) Klein
• Marrigje (Marieke) Kalter
• Jasper Roessink
• Daphne van Pijkeren
• Albert Anne (Allard) Roetman
• Berendina Henriëtte Maria (Berndien) Roetman – Amse
• Jacobus (Jaco) Prins

Gebed

Handoplegging

Gelofte gemeente
Gemeente, wilt u deze mensen naar uw vermogen helpen groeien in het geloof
en wilt u hen helpen Christus na te volgen?   Ja, dat willen wij

Loflied: ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
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 O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Gebed

Schriftlezing: Zacharia 9:9-17 en Matteus 21:1-16
9. Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je  koning  is in aantocht,
bekleed met  gerechtigheid  en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op 
een hengstveulen, het jong van een ezelin.10. Ik zal de  strijdwagens  uit Efraïm 
verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de  bogen  worden gebroken. Hij zal  vrede  
stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de 
Rivier tot de einden der aarde. 11. Want, Sion, omwille van mijn  verbond  met jou, 
met  offerbloed  bekrachtigd, zal ik de gevangenen vrijlaten uit de  put  zonder water. 
12. Keer terug naar de burcht, gevangenen. Jullie hoop is niet vergeefs geweest, 
want ook nu geldt de toezegging aan Sion: ik zal je dubbel schadeloosstellen. 13. 
Juda span ik als mijn  boog, Efraïm richt ik als mijn  pijl, en jouw zonen, Sion, hef ik 
als een heldenzwaard tegen de Grieken. 14. De HEER zal boven hen verschijnen: 
zijn		pijlen		flitsend	als	bliksemschichten,	zijn		ramshoorn		grommend	als	de	donder	
trekt God, de HEER, op in een zuiderstorm. 15. De HEER van de hemelse machten 
is hun  schild. Ze zullen de vijand verslinden en zijn  slingerstenen  verbrijzelen, 
ze zullen zijn  bloed  drinken tot ze dronken zijn, tot ze ervan overlopen als een 
plengschaal en met  bloed  besmeurd zijn als de hoeken van een  altaar. 16. Op die 
dag zal God, de HEER, zijn volk als een kudde in  veiligheid  brengen. Als edelstenen 
in een  kroon  zullen ze fonkelen op zijn land. 17. Wat schitterend! Wat mooi! Jonge 
mannen en vrouwen bloeien op, gesterkt door  wijn  en graan. 

1. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de  Olijfberg  kwamen, stuurde  
Jezus  er twee  leerlingen  op uit. 2. 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. 3. En als iemand 
jullie iets vraagt, antwoord dan: “De  Heer  heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen 
meegeven.’ 4. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de  
profeet: 5. ‘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.”’ 6. De  leerlingen  gingen 
op  weg  en deden wat  Jezus  hun had opgedragen. 7. Ze brachten de ezelin en het 
veulen mee, legden er mantels op en lieten  Jezus  daarop plaatsnemen. 8. Vanuit 
de menigte spreidden velen hun mantels op de  weg  uit, anderen braken twijgen 
van de bomen en spreidden die uit op de  weg. 9. 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!’
10. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die 
man?’ wilde men weten. 11. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is  Jezus, de  
profeet  uit  Nazaret  in Galilea.’ 12. Jezus  ging de  tempel  binnen, hij joeg iedereen 
weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de 
stoelen van de duivenverkopers omver 13. en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: 
“Mijn huis moet een huis van  gebed  zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’
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14. Toen kwamen er in de  tempel  blinden en verlamden naar hem toe, en hij 
genas hen. 15. De hogepriesters en de  schriftgeleerden  zagen welke wonderen hij 
verrichtte en hoorden de  kinderen  in de  tempel  ‘Hosanna voor de  Zoon van  David!’ 
roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. 16. Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u 
wat ze zeggen?’ En  Jezus  antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: 
“Door	de	mond	van		kinderen		en	zuigelingen	hebt	u	zich	een	loflied	laten	zingen”?’

Zingen lied: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ (HH 382)
 Lees je Bijbel bidt elke dag
 bidt elke dag, bidt elke dag
 Lees je Bijbel bidt elke dag
 Dat je groeien mag
 Dat je groeien mag
 Dat je groeien mag
 Lees je Bijbel bidt elke dag
 Dat je groeien mag

Kinderen mogen naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen lied: ‘Ga, stillen in den lande’ (NLB 440: 1)
1. Gaat, stillen in den lande,
 uw Koning tegemoet,
 de intocht is ophanden
 van Hem die wondren doet.
 Gij die de Heer verwacht,
 laat ons vóór alle dingen
 Hem ons hosanna zingen.
 Hij komt, Hij komt met macht.

Kinderen komen terug de nevendienst

Paasproject

Gebed

Inzameling van de gaven: 
 1e collecte bestemd voor Gospel Recordings Nederland                                            
 2e collecte bestemd voor Jeugdwerk

Zingen lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (NLB 416)
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Read your bible pray every day
 pray every day, pray every day
 Read your bible pray every day
 if you want to grow
 if you want to grow
 if you want to grow
 Read your bible pray every day
 if you want to grow
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn Naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen (3x amen)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor: 
  Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn:

 25 maart om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy - Jongerendienst
 30 maart om 9.30 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw - bediening H.A.
 30 maart om 19.30 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen - voortzetting H.A.
 1 april om 8.45 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw
 1 april om 10.30 uur, voorganger ds. G.H. Labooy - gezinsdienst
 1 april om 19.00 uur, voorganger H.J. van Maanen
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Stefan Klein

Vandaag doe ik belijdenis omdat God altijd bij mij is en 
mij kracht geeft en ik, door mijn ja woord te geven aan 
God voor altijd bij Hem wil horen.

Marieke Kalter

Vandaag doe ik belijdenis omdat ik mijn leven samen 
met God wil gaan. Daarom wil ik ten overstaande van de 
gemeente mijn geloof belijden en gaan uitdragen.

Jasper Roessink

Ik doe vandaag belijdenis omdat ik er zeker van ben dat 
God in mijn leven werkt.

Daphne van Pijkeren

Ik doe vandaag belijdenis omdat ik als antwoord op mijn 
doop nu heel graag zelf ja wil zeggen tegen God. Hij is 
altijd bij me.

Allard Roetman
Berndien Roetman – Amse

Wij doen samen belijdenis om ons geloof te bevestigen en 
het geloof door te geven aan onze dochter.

Jaco Prins

Ik doe vandaag belijdenis omdat ik Hem heb mogen 
leren kennen. En op Zijn liefde vertrouw.


