
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
           2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 

3e collecte voor: Aflossing & onderhoud    
                                kerkelijke gebouwen 

 
 
 
Zingen Slotlied HH 420  
1. Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 

 
3. Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 

 
 
 
Zegen 
  
 
 
 
 
 
 
 
De volgende Erediensten zijn op:  
05 april 19.00 uur, Voorganger H. en/of M. Kragt, jeugwerkleiders 
10 april 19.30 uur, Voorganger ds. A.H. van Veluw, Goede Vrijdag 
 

 
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 5 april 2020 
  Aanvang: 09.30 uur 

   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Frans Schrijver 

             Organist: Martien van der Knijff 
Kosters: Herwin van Asselt en René Weever 

 
7e Lijdenszondag 

Palmzondag  
Muziek voor de dienst 
 
Mededelingen 
 
Zingen aanvangslied HH 286  
1. Vader, vol van vrees en schaamte, 

buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 

 
3.Vader, in dit uur der waarheid, 

keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en Groet 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Zingen Psalm 3: 1 en 2 
1. O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld 

en staat mij naar het leven. 
Ook hoor ik overal dat niets mij baten zal 
daar God mij heeft begeven. 
Maar, Heer, Gij zijt mijn schild. Ik heb bij U geschuild 
met opgerichten hoofde. 
Uit Sions heilig oord kwam steeds uw wederwoord 
als ik U riep en loofde. 

 
 
 

2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

	
4. Heer, toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

	

2. Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 

	
4. Vul ons met uw heil'ge Geest, 

geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 

	



2.Ik legde mij en sliep. / Ik wist dat wie mij schiep 
voor mijn behoud zou waken. 
De morgen is gekeerd / en ik mocht ongedeerd, 
dank zij Gods trouw, ontwaken. 
Nu is mijn vrees voorbij, / God ondersteunde mij 
en blijft mij vergezellen. 
Zo treed ik in het perk / hoe dreigend ook en sterk 
tienduizenden zich stellen. 

 
Wetslezing: Jakobus 5: 7-11 
7Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de 
boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, 
tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8Wees net zo geduldig 
en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. 9Klaag niet over elkaar, 
broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk 
dat de rechter voor de deur staat. 10Neem een voorbeeld aan het geduldige 
lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. 11Degenen die 
standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, 
en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol 
en barmhartig. 
 
Zingen Opw. 798 ‘Houd vol’  
 
Gebed 
 
Schriftlezing Zacharia 9:9-10 en Mattheüs 21:1-11 
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. 
 
211Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, 
stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. 2Zijn 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. 3En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze 
nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ 4Dit 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.”’6De leerlingen gingen op weg en deden 
wat Jezus hun had opgedragen. 7Ze brachten de ezelin en het veulen mee, 
legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8Vanuit de 
menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken 
twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9De 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!’ 10Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de 
hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. 11Uit de 
menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in 
Galilea.’ 
 
Kindermoment 
 
Zingen ‘Kleine ezel’ (Elly&Rikkert) 
 
Verkondiging 
 
Zingen HH. 605 
Refrein: Juicht, want Jezus is Heer, 

kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 
Wij juichen, tot eer 
van onze God, die ons liefheeft. 
Wij juichen, tot eer van onze God. 

 
1. Liefde bedekt zijn schepping, 

de bloemen, de vogels, het gras. 
Zou Hij dan jou vergeten, 
Jezus, die blinden genas, verrees. 
Liefde is zijn schepping, 
zou Hij jou vergeten. 

 
3. Wees dan het licht der wereld, 
 stralend herkenbaar van ver, 
 zodat men God zal eren. 
 De blinkende Morgenster, verrees. 
 Wees het licht der wereld, 
 dat men God zal eren. 
 

2. Wees als een boom die vruchtdraagt,  
ieder seizoen op zijn tijd. 
Drink van het levend water, 
Jezus, de bron voor altijd, verrees. 
Wees een boom die vruchtdraagt, 
drink het levend water. 

	


