
Nieuwsbrief 
- Extreme droogte in Burkino Fasso: iets om stil bij te staan. Om dit 
land te helpen is de organisatie ODE opgezet; deze richt zich op het 
aanleggen van irrigatiesystemen en waterputten, zaaigoed en 
meststoffen, etc.;  meer info vindt u op de uitgereikte flyer. Wij bevelen 
de collecte van harte bij u aan. 
- Deze week is het de stille week en maandag, dinsdag en woensdag 
zijn om 19.30 uur korte diensten in de Molukse kerk door 
gemeenteleden; donderdag is er avondmaal in deze kerk, samen met 
de drie samenwerkende gemeenten. 
- De bestemming van de avondmaalcollecte op witte donderdag is 
Exodus. Deze organisatie biedt opvang en ondersteuning aan ex-
gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die 
gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Men biedt pastoraat en 
begeleiding vanaf het begin van detentie tot ver in het weer vrije leven 
daarna. Dank voor uw gift! 
- Op vrijdag is het Goede vrijdag, aanvang van de kerkdienst: 19.30 
uur.Tweede dienst van het Passie drieluik met de WelcomeSingers. 
Thema: kruisiging: hartverscheurend en met hartstocht 
- Zondag is het Pasen. Om 10 uur begint de Paasmorgendienst met 
KNA-ensemble. 
- Zondagavond is er een welkomdienst: de derde van het Passie 
drieluik.  Weer met de WelcomeSingers, aanvang 7 uur; thema: 
Opstanding: hartverwarmend en zielsgelukkig. 

!
!
!
!
!
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- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers !
- Welkom !
- Aanvangslied: Psalm 118: 5, 8 (staande) !
De Heer is mij tot hulp en sterkte,  
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.  
Hij is het, die mijn heil bewerkte.  
Ik loof den Heer mijn leven lang.  
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen  
nu Hij de zege heeft gebracht;  
Gods rechterhand doet grote dingen,  
Gods rechterhand heeft grote kracht!  !
De steen, dien door de tempelbouwers  
veracht'lijk was een plaats ontzegd,  
werd tot verbazing der beschouwers  
ten hoeksteen door God zelf gelegd.  
Dit werk is door Gods alvermogen,  
door 's Heren hand alleen geschied.  
Het is een wonder in onz' ogen.  
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.  !
- Stil gebed, votum en groet  !
- Gebed  !
- WelcomeSingers:  O Heer die onze Vader zijt (NLB 836) 
WelcomeSingers: couplet 1, allen coupletten 2, 3, 4, 5 !
1    O Heer die onze Vader zijt,  
 vergeef ons onze schuld.  
 Wijs ons de weg der zaligheid,  !!
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- Collecten 1e: ZWO  2e: Onderhoudsfonds !
- Slotlied: Gezang 173 (staande) 
Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen,  
alle beproeving van de wildernis.  !
Gods schepping die voor ons gesloten bleef  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,  
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,  
Koning der Joden die de dood verdreef.  !
Jezus, de haard van uw aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.  
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.  !
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,  
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,  
ons is een lofzang in de mond gegeven,  
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.  !
Dit is uw opgang naar Jeruzalem  
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,  
vrede aan allen die uw naam verhogen:  
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! !
 - Zegen met gesproken 'amen', waarna de WelcomeSingers 
zingen: 
Wees gezegend, waar je ook heen gaat, wees gezegend. !!!!!!!!
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Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 Amen. Amen. !!!!!
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 en laat ons hart, door U geleid,  
 met liefde zijn vervuld (2x).  !
2    Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
 als eenmaal bij de zee.  
 Geef dat ook wij uw nodend woord  
 vertrouwen, volgen ongestoord,  
 op weg gaan met U mee (2x).  !
3    O vrede van Tiberias,  
 o heuvels in het rond,  
 waar Jezus in het zachte gras  
 de mensen liefhad en genas,  
 en in hun midden stond (2x).  !
4    Leg Heer uw stille dauw van rust  
 op onze duisternis.  
 Neem van ons hart de vrees, de lust,  
 en maak ons innerlijk bewust  
 hoe schoon uw vrede is (2x).  !
5    Dat ons geen drift en pijn verblindt,  
 geen hartstocht ons verwart.  
 Maak Gij ons rein en welgezind,  
 en spreek tot ons in vuur en wind,  
 o stille stem in 't hart (2x). !
- Signaal Palmzondag  (Jaap Zijlstra) !
Hij die alle bronnen heeft geslagen, 
alle fonteinen op doet springen,  
eenzaam rijdt hij op een ezel  
en Hij laat zijn tranen stromen 
en de menigte omstuwt Hem 
als een branding, nog vijf dagen !!!!
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en de golven hebben Hem,  
hemelkind en bloedverwant 
bedolven. !
Hij die alle bomen heeft geworteld, 
alle blad doet wuiven naar de hemel, 
alle takken doet vertakken 
voor de nestelaars, 
men plukt twijgen van de bomen  
om Hem juichend in te halen, 
maar Hij weet Zichzelf ontworteld 
en een dode tak ten einde 
aan een boom van Golgotha. !
En die zondag van de palmen  
zegt Hij dat Hij neer moet vallen 
in de aarde als het graan,  
neer moet gaan om op te staan 
en veelvuldig vrucht te dragen.  
Die zichzelf met tranen zaaide, 
Hij zal komen, Hij zal maaien 
en Hij draagt zijn oogst aan garven  
met gejuich. !
- WelcomeSingers: Jezus kom in ons midden 
WelcomeSingers: coupletten; allen het refrein na ieder couplet.  !
Refrein: Jezus kom, Jezus kom, in ons midden,  
              blijf met ons, ga met ons, geef ons uw vrede. !

1. U bent de weg en de waarheid, het leven,    
alles in u wijst de weg naar God. (refrein) !

2. U bent de liefde, het licht van de wereld,    !!!!!
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die tot ons komt in 's Heren naam.  
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,  
wij zegenen u al tezaam.  !
De Heer is God, zijn gunst verheugde  
ons oog en hart met vrolijk licht.  
Nu worde 't offer onzer vreugde  
op zijn altaren aangericht.  
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,  
o God, U roemen wijd en zijd.  
Laat aller lof ten hemel rijzen;  
Gods liefde duurt in eeuwigheid 
- WelcomeSingers: You raise me up !

1. When I am down and oh my soul’s, so weary.   
When troubles come and my heart burdened be. 
  Then I am still and wait here in the silence 
  until you come and sit a while with me. !
Refrein: 
You raise me up so I can stand on mountains. 
You raise me up, to walk on stormy seas. 
I am strong, when I am on your shoulders. 
You raise me up to more than I can be. !

2. There is no life, no life without its hunger.   
Each restless heart beats so imperfectly. 
  But when you come and I am filled with wonder, 
sometimes I think I glimpse eternity.   Refrein 2x !
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader !
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. !!!!
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2. Een van zijn jongeren verraadt  
Hem aan de vijand die Hem haat.  
Maar aan het maal des levens geeft  
Hij zich aan hen als brood dat leeft.  !
3. In twee gedaanten, brood en wijn,  
wil Hij ons aller voedsel zijn.  
Hij geeft zichzelf, zijn vlees en bloed,  
zodat Hij ons volkomen voedt. !
4. Hij komt tot ons als lotgenoot,  
Hij deelt zich aan ons uit als brood,  
als losgeld geeft Hij zich aan 't kruis  
en als ons loon in 't vaderhuis.  !
5. O zalig Lam dat voor ons boet,  
de deur des hemels opendoet,  
de vijand staat hier om ons heen,  
Gij kunt ons helpen, Gij alleen.  !
6. De enige, drie-eenge Heer,  
zij eeuwig alle lof en eer,  
die in het vaderland ons geeft  
het leven dat geen einde heeft. !
- Verkondiging Intocht met hart en ziel.  !
- Zingen: Psalm 118: 9, 10 !
Dit is de dag, die God deed rijzen,  
juicht nu met ons en weest verblijd.  
O God, geef thans uw gunstbewijzen,  
geef thans het heil door ons verbeid.  
Gezegend zij de grote koning  !!!!!
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ja zelfs het donker is licht door U. (refrein) !
1. U bent de Herder, u roept onze naam,    

ieder die antwoordt komt thuis bij U. (refrein) !
2. U bent de wijnstok, geworteld in God,    

wij dragen vrucht als wij blijven in U. (refrein) !
- Signaal Palmpasen (Rikkert Zuiderveld)  !
Wij zwaaien met takken 
En pakken de kleden 
En spreiden ze uit op de straat 
Waar zachtjes en nederig 
Jezus de Vredevorst 
Langs de wegen gaat 
  
En wij zingen prijs Zijn naam 
Hosanna prijs Zijn grote naam 
Wij zwieren met palmen 
Met bloemen en halmen 
En sieren de straten voor Hem 
Hij komt op een ezeltje 
Jezus de Vredevorst 
In Jeruzalem 
  
En wij zingen prijs Zijn naam 
Hosanna prijs Zijn grote naam 
Hosanna hosanna !
- WelcomeSingers: Hosanna, hosanna (NLB 551) 
WelcomeSingers: couplet 1, 2; allen: 3, 4. !
1. Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij,  
de Heer komt voorbij. Hij rijdt op een ezel,  !!!!
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gezegend is Hij. Hosanna, hosanna, hosanna, 
Hosanna, hosanna! !
2. Hosanna, hosanna, nu nadert de stoet, 
nu nadert de stoet. Wij komen met palmen 
Hem blij tegemoet. Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, hosanna! !
3. Hosanna, hosanna, wij roepen het rond, 
wij roepen het rond, en spreiden de mantels 
voor hem op de grond. Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, hosanna! !
4. Hosanna, hosanna, geprezen zijt Gij, 
geprezen zijt Gij, o Jezus Messias,  
want Gij maakt ons vrij. Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, hosanna !
- De Bijbel open: Matteüs 21: 1-17 
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  !!!!!
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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!’  
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”?’ 17 Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar 
Betanië, waar hij de nacht doorbracht.  !
- WelcomeSingers:  Het hoogste woord daalt uit het licht (NLB 
565) 
WelcomeSingers: couplet 1, 2, 4; allen: 3, 5, 6 !
1. Het hoogste woord daalt uit het licht  
en blijft toch voor Gods aangezicht.  
Het geeft zich over aan de nacht,  
 zo wordt zijn grote werk volbracht.  !!!!!!!
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