
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 19                         zondag 14 april 2019          liturgische kleur: rood, later ook paars 

6e zondag van de veertigdagentijd – Palmzondag 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Thea van de Bunt    Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Nella IJperlaan 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie van onze kerk voor hun   

 60-jarige trouwdag naar: Fam. W. de Lange, Acacialaan 14, 1231 BT Loosdrecht 

Agenda:  

Woensdag 17 april - ook op deze laatste woensdagavond in de veertig dagen tijd bent u vanaf 19.15 

uur in de kerk welkom. Om 19.30 zal een meditatief moment beginnen en rond 20.00 uur zal het 

samenzijn afgesloten worden. 

Donderdag 18 april:  15.00 uur, Ds. A. van Duinen, viering Heilig Avondmaal in Emtinckhof. 

Donderdag 18 april:  19:30 uur, Ds. Hillegonda Ploeger Witte Donderdag, viering Maaltijd van de Heer 

Vrijdag 19 april:   19:30 uur, Ds. Hillegonda Ploeger, Goede Vrijdag 

Zaterdag 20 april:    20:30 uur, Ds. Hillegonda Ploeger, Stille Zaterdag/Paaswake 

Zondag 21 april:  09:50 uur, Ds. Hillegonda Ploeger, Paaszondag, vooraf zingen 

 

Denkt u eraan om op 1e Paasdag uw deeldoosje in te leveren? 

 

Bij de schikking: In deze veertig tijd is het thema: Een nieuw begin.  Het getal 8 is als uitgangspunt 

genomen voor de liturgische schikking in deze 40 dagen tijd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw 

begin. We zien 8 flessen water, bekleed met riet. Water verwijst naar nieuw leven en riet staat voor 

buigzaamheid, meebewegen. De 40 dagen tijd kan een periode zijn om bekende routines opnieuw te 

bekijken en te zoeken naar beweging in ons leven. Op deze Palmzondag horen we over Jezus’ intocht in 

Jeruzalem. Palmbladeren en groene sprieten vormen een poort, met zwarte els wordt de weg van 

Jezus gesymboliseerd. 

Lied van de week:  Lied 552 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:     Psalm 24: 1 en 4              we gaan staan 

Bemoediging en groet                        we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:     Psalm 24: 5 

Gebed om ontferming met gezongen  Kyrie (367d) - Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

Zingen:         Lied 558 : 1 en 2 

 



DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing Lucas 19: 28 t/m 40 
28Na deze woorden trok Jezus verder, op weg 

naar Jeruzalem. 

Intocht in 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.’ 

 

 L: Zo spreekt de Heer:   G: Wij danken God  

Zingen:       Lied 435: 1, 2 en 4 

Verkondiging 

Zingen:       Lied 438: 1 en 2 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Voorbeden met lied 833: Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn,    

      druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

stil gebed, afgesloten gezamenlijk Onze Vader (369d) 

Collecten:   1. Nieuw begin voor jongeren in Nederlandse kerken  2. Kerk 

 

Omdat Palmzondag ook Passiezondag is, gaat de kleur rood bij de schikking over in paars.  

We volgens Jezus, deze laatste week, op zijn weg. Over een week is het Pasen, maar eerst komt nog 

de Stille Week met Witte Donderdag en Goede Vrijdag. 

 

Lezing: Lucas 22 : 1 t/m 13  Het pesachmaal 
221Het feest van het Ongedesemde brood, dat 

Pesach genoemd wordt, was bijna 

aangebroken. 2De hogepriesters en de 

schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid 

om hem uit de weg te ruimen, maar dan 

heimelijk, bang als ze waren voor de reactie 

van het volk. 3Toen nam Satan bezit van Judas, 

bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. 4Hij 

ging naar de hogepriesters en tempelwachters 

en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou 

kunnen uitleveren. 5Ze waren opgetogen en 

spraken af dat ze hem voor zijn diensten 

zouden betalen. 6Judas nam hun aanbod aan en 

zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan 

hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou 

merken. 7De dag van het Ongedesemde brood 

waarop het pesachlam geslacht moest worden, 

brak aan. 8Jezus stuurde Petrus en Johannes op 

pad met de woorden: ‘Ga voor ons het 

pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen 

eten.’ 9Ze vroegen hem: ‘Waar wilt u dat we het 

bereiden?’ 10Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer 

jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man 

tegemoet komen die een kruik water draagt. 

Volg hem naar het huis waar hij 

binnengaat, 11en zeg tegen de heer van dat 

huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het 

gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het 

pesachmaal kan eten?’” 12Hij zal jullie een grote 

bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het 

daar klaar.’ 13Ze gingen op weg, en alles 

gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden 

het pesachmaal.

 

Slotlied (staande)    Lied 556 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
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