
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 

Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
 
Wij zingen het slotlied: Lied 440: 1 en 2 
 

1.Ga, stillen in den lande, 

uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 

van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 

laat ons voor alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 

Hij komt, Hij komt met macht. 

 
2.Vat moed, bedroefde harten, 

de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 

daar Hij u helpen zal. 

Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 

in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 

 
 
Heenzending en Zegen (met 3x amen, gezongen) 
  

 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
 
 

 
 
 

 
De volgende Erediensten zijn op: Goede Vrijdag 
15 april 2022 om 09.30 uur ,Voorganger ds. G.H. labooy  (HA) 
15 april om 19.30 uur uur, Voorganger ds A.H. van Veluw (HA) 
 

Zondag 17 april: 
Om 09.30 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw (eerste Paasdag, gezinsdienst) 
Om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy 
 

        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 10 april 2022 

  Aanvang: 19.00 uur 

   Voorganger: ds. J.A. Wegerif  

             Organist: Erik de Leeuw  

Koster: Gerjan Prins en Rudi ten Hove  

 

     Thema:  ‘Dominica Palmarum’ 
 

Zingen voor de dienst:  lied 439, ‘Verwacht de komst des Heren’ 
ELB: 114, ‘Als ik in gedachten sta’ 

 
 

Welkom en mededelingen 
 
 

Wij zingen aanvangslied: Psalm 24: 1 en 2 
 

1.De aarde en haar volheid zijn 

des Heeren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 

Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 

om Gods volmaakte macht te tonen. 

 
2.Wie is de mens die op zal gaan 

en voor Gods heilig aanschijn staan ? 
Wie mag de tempel binnentreden ? 

Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 

van kwade trouw en valse eden. 

 
 

Stil gebed  
 
 

Groet en Bemoediging  
 
 

Wij zingen: Psalm 24: 4 
 

4.Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 

aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 

Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held ? Het is de Heer, 

die alle macht kan overwinnen. 
 
 

Gebed bij de opening van het Woord  



Evangelielezing: Lucas 19: 28 - 48  
 

Intocht in Jeruzalem 
28Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.29Toen hij Betfage 

en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit 
30en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een 
vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het 

los en breng het hier. 31Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” 
moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ 32De beide leerlingen 

gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 33Toen 
ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het 

los?’ 34Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35Daarna brachten ze het 

veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop 
zitten. 36Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond 

uit. 37Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep 
leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden 

die ze hadden gezien. 38Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam 

van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39Enkele farizeeën 
in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40Maar hij 

antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het 
uitschreeuwen.’ 
41Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van 

de stad. 42Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! 
Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43Want er zal een tijd komen dat je 

vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle 
kanten insluiten. 44Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen 

verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van 
Gods ontferming niet hebt herkend.’ 
45Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, 46terwijl 

hij hun toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed 
zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 47Dagelijks gaf hij 

onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van 
het volk wilden hem uit de weg ruimen, 48maar ze wisten niet hoe ze dat 

moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. 
 
 

Wij zingen Lied 438: 1 en 2 
 

1.God lof! Nu is gekomen 

Gods aangename tijd: 

de Koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 

treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 

om hier te overwinnen 

de duivel en zijn macht. 
 

 

2.Hij wilde zich verlagen 

en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 

Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 

en majesteit verhullen, 
om need'rig te vervullen 

wat God van Hem verwacht. 
  
 
Uitleg en prediking 
 
 
Wij zingen Lied 438: 3 en 4 
 

3.Gij machtigen der aarde, 

't is uit met Gods geduld, 
zo gij Hem niet aanvaarden, 

Hem niet aanbidden zult. 
Wie in hun trots en waan 

zich tegen Hem verheffen, 

die zal zijn gramschap treffen, 
die doet Hij ondergaan. 

 
4.Gij armen en verdrukten, 

waar gij op aarde zijt, 

gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, 

houdt moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw Held ontvangen, 

de Vorst van uw verlangen, 
met lied'ren zonder tal! 

 
 
Lezen van de Geloofsbelijdenis 
 
 

Wij zingen Lied 552: 1   
 

Dit is een dag van zingen!   

Voorgoed zijn wij bevrijd. 

Gods kracht zal ons omringen, 
zijn liefde duurt altijd. 

Ontsloten is de poort 
scharnierend op de vrede, 

wij zullen binnentreden 

en leven ongestoord. 


