
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op Palmzondag 25 maart 2018 om 8.45 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Jan Smit
Organist: dhr. Jeroen van der Scheer
Kosters: Richard Kragt & Harry Dekker

   Thema: ‘Leg je palmtak maar vast klaar’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 614 (‘Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’)
- Opw. 687 (‘Heer, wijs mij uw weg’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 100:1.3 (OB)
1. Juich aarde, juicht allom den Heer,
 dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
 Komt, nadert voor zijn aangezicht,
 zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

3. Gaat tot zijn poorten in met lof,
 met lofzang in zijn heilig hof.
 Looft Hem aldaar, met hart en stem,
 prijst zijnen naam, verheerlijkt Hem!

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Zingen: Gez. 295:1,4,5
1. Aan de deur van ‘s harten woning
 klopt des hemels Bruidegom:
 `Op, ontwaak, de nacht is om.
 Buiten wacht uw Heer en Koning:
 kom mijn bruid, die ik bemin,
 doe mij open, laat mij in!’

5. Aan de deur der wereldtijden
 klopt nog eens de Bruidegom:
 `Op, ontwaakt, de nacht is om!
 Nu de zon, de langverbeide,
 rijzen gaat, schort op uw kleed,
 maakt u voor de dag gereed!’

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

4. Hield uw deur zijn komen tegen,
 eenmaal wordt zijn kloppen stil.
 Wie Hem dan weer vinden wil,
 moet Hem zoeken langs de wegen,
 dolend in een duisternis,
 waar geen spoor te vinden is.



Schriftlezing: Zacharia 9:9-10 (NBV)
9Juich, 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. 
10Ik 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.

Zingen: Lied 550 (Lied van de maand)
1. Verheug u, gij dochter van Sion,
 en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
 Uw koning rijdt binnen,
 het rijk gaat beginnen,
 de zalige tijden,
 Hij komt ons bevrijden
 rechtvaardig, zachtmoedig,
 de aarde zal spoedig
 een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
 de Heer heeft het heden gezegd.

2. Verheug u, gij dochter van Sion,
 en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
 Hij zal u regeren
 met God en met ere.
 De wagens, de paarden,
 de wapens, de zwaarden,
 krijgszuchtige plannen,
 Hij zal ze verbannen,
 Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
 het is van te voren voorzegd.

3. Verheug u, gij dochter van Sion,
 en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
 Zijn daden, zij zullen
 de aarde vervullen,
 voor jood en voor heiden
 door dood en door lijden
 draagt Hij met zich mede
 de blijdschap, de vrede,
 Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
 zo brengt Hij het leven terecht.



Schriftlezing: Johannes 12:12-19 (NBV)
12De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze 
hoorden dat Jezus ook zou komen, 13haalden ze palmtakken en liepen ze de stad 
uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam 
van de Heer, de koning van Israël.’ 14Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, 
zoals geschreven staat: 15‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op 
een ezelsveulen.’ 16Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen 
Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven 
stond, en dat het zo ook gebeurd was. 17De mensen die erbij waren geweest toen 
hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis 
blijven getuigen. 18Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord 
hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. 19En de farizeeën zeiden tegen elkaar: 
‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.’

Zingen: Lied 435:1,3,4
1. Heft op uw hoofden, poorten wijd!
 Wie is het, die hier binnen rijdt?
 Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
 en Heiland vol barmhartigheid!
 Hij geeft de wereld ‘t leven weer.
 Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
 looft Hem, die sterk van daad
 de deuren binnen gaat.

4. Heft 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 vre
 en brengt u heil en liefde mee.
 Geprezen zij de Heer,
 Hij geeft u ‘t leven weer!

Verkondiging 

Zingen: Ps. 145:1,2
1. O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal,
	 ik	wil	uw	naam	verheffen	boven	al.
 Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
 ik zegen U voor eeuwig en altijd.
 Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen,
 groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
 Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
 van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

3. Gezegend was het land, de stad,
 waar deze Koning binnentrad.
 Gezegend ‘t hart, dat openstaat
 en Hem als Koning binnenlaat.
 De Zonne der gerechtigheid
 verblindde niet door majesteit;
 maar wat in duister sliep,
 ontwaakte, toen Hij riep.



2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
 van al de wondren die Gij hebt verricht,
 opdat men alom spreke van uw kracht,
 en roeme in uw overwinningsmacht.
 Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen,
 uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen
 en juichend zal men overal bezingen
 uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

Danken en met en voor elkaar bidden

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

We belijden samen het geloof: ‘Ik geloof in God de vader’  (Melodie Lied 
913) (staande)
1. Ik geloof in God de Vader 
 die ’t heelal geschapen heeft
 en Die als een milde regen 
 zorgt voor alles wat hier leeft.
 Ik geloof ook in mijn Heiland,
 Die uit God geboren is
 en op aarde heeft geleden;
	 schenkt	ook	mij	vergiffenis.

3. Opgevaren naar de hemel
 zit Hij aan Gods rechterhand,
 komt straks weder bij het oordeel
 brengt mij in het Vaderland.
 Dood of levend, ieder kent Hij;
 oordeelt over ieders werk.
 Slechts mijn Heilands bloed dat redt mij
 ‘k mag zo horen bij Zijn kerk.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

25 maart. Aanvang: 10.30 uur Voorganger: ds. H.J. van Maanen(Belijdenisdienst)
25 maart. Aanvang: 19.00 uur Voorganger: ds. G.H. Labooy (jongerendienst)

Goede vrijdag 30 maart  Aanvang:  9.30  uur voorganger:ds.A.H. van Veluw
        Aanvang: 19.30 uur ds. H.J. van Maanen

2. Hij is ook voor mij gestorven
 aan het kruis van Golgotha.
 Door Zijn dood heeft Hij verworven:
 overwinning en gena.
 Hij verrees ten derde dage
 uit het graf van hel en dood.
 Ja, nu prijs ik mijn Verlosser
 in Zijn almacht wondergroot.  

4. Heil’ge Geest ‘k wil U belijden
 U wilt wonen in mijn hart,
 mij van schuld en angst bevrijden;
 stel mij met uw volk apart.
 Dank U, dat U wilt vergeven
 wat ik heb verkeerd gedaan;
 dat U geeft het eeuwig leven
 en het lichaam op mag staan.


