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ORDE VAN DIENST 

Orgelkoraal “Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede” 

 

V.  Heer, open mijn lippen 

G. MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER. 

V.  God, kom mij te hulp 

G. HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN. 

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. AMEN 
 
Lied 118: 1, 5 en 9 

1  Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Dit zij het lied der priesterkoren: 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Gij, die den HEER vreest, laat het horen: 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  

5 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! 

9  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 

die tot ons komt in 's HEREN naam. 

Wij zeegnen u uit 's HEREN woning, 

wij zegenen u al tezaam. 

 



 

Kerkcentrum Holy – Vlaardingen - 2 -  www.pknvlaardingenholy.nl 

Morgengebed Erik van der Bonne: 

Goed is de hand 

die mij leidt 

uit het donker van de nacht 

naar het licht van de dag 

Goed zijt Gij, God, 

onzegbaar goed 

Zegen deze dag 

en al mijn dagen 

dat ik onderweg ben naar u  
 
Lied 556: 5 

5.  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! 
 
Lezing: Exodus 11: 1-10 

1De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal de farao en Egypte met nog één plaag treffen, daarna zal hij jullie laten 

gaan. Hij zal jullie zelfs het land uit jagen, niemand uitgezonderd. 2Zeg tegen het volk dat iedereen zilveren 

en gouden sieraden aan zijn buren moet vragen, de mannen aan hun buurman, de vrouwen aan hun 

buurvrouw.’ 3De HEER zorgde ervoor dat de Egyptenaren het volk goedgezind waren. Mozes stond zelfs 

in hoog aanzien bij de hovelingen en bij het Egyptische volk. 
4Toen zei Mozes tegen de farao: ‘Dit zegt de HEER: Tegen middernacht zal ik rondgaan door Egypte, 5en 

dan zullen alle eerstgeborenen in het land sterven, van de eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, 

tot de eerstgeborene van de slavin die de handmolen bedient, en ook al het eerstgeboren vee. 6Overal in 

Egypte zal luid gejammerd worden, zo luid als men nog nooit heeft gehoord en ook nooit meer horen zal. 

7Maar van de Israëlieten zal niemand een haar gekrenkt worden, en ook hun vee zal niets overkomen. 

Dat zal u doen beseffen dat de HEER onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. 8Al deze hovelingen 

hier zullen naar mij toe komen en mij op hun knieën smeken om dit land te verlaten en mijn hele volk mee 

te nemen. En dat zal ik doen ook.’ Hierop verliet Mozes woedend het paleis. 
9De HEER had tegen Mozes gezegd: ‘De farao zal niet naar jullie luisteren. Zo kan ik des te meer 

wonderen in Egypte laten gebeuren.’ 10Al deze wonderen hadden Mozes en Aäron daarna in het bijzijn 

van de farao verricht, en de HEER had ervoor gezorgd dat de farao hardnekkig bleef weigeren de 

Israëlieten uit zijn land weg te laten gaan. 
 
Lied 1001 “De wijze woorden en het groot vertoon” 

1  De wijze woorden en het groot vertoon 

de goede sier van goede werken 

de ijdelheden op hun pauwentroon 

de luchtkastelen van de sterken 

al wat hoog staat aangeschreven 

zal Gods woord niet overleven 

hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

beschaamt de ogen van de sterken. 

2.  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

dat dorst en honger zijn verdwenen. – 

de onvruchtbare, zal vruchtbaar zijn, 

die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andre mensen zijn, 

de bierkaai wordt een stad van vrede. 

3  Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 

al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen, 

die zal vechten in ’t verborgen, 

die zal waken tot de morgen dauwt – 

die zal zijn ogen niet geloven. 
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Lezing: Matteüs 21: 1-11 

1Toen 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 Nazaret in Galilea.’ 
 
Lied 551  

1  Hosanna, Hosanna,  

de Heer komt voorbij,  

de Heer komt voorbij.  

Hij rijdt op een ezel,  

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! 

 
Meditatie 
 
Lied 552: 1 en 2 

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. 

2   Zijn intocht werd tot teken,  

tot hoeksteen van het recht;  

van vrede kwam Hij spreken,  

van leven warm en echt.  

Gezegend is zijn Naam.  

Hij heeft aan ons zijn leven  

en liefde doorgegeven 

tot grond van ons bestaan. 
 
Bloemengroet & collecte 
 

Wij gedenken Sjaak Dijkshoorn 

 Niemand leeft voor zichzelf,  

niemand sterft voor zichzelf.  

Wij leven en sterven voor God onze Heer,  

aan Hem behoren wij toe. 
 
Gebeden 
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Lied 552: 3 

3. Dit is een dag van zegen,  

een dag van feest en licht,  

van palmen hoog geheven,  

van zon en vergezicht.  

Geef ons vandaag de moed  

het met uw naam te wagen,  

uw vrede uit te dragen.  

Looft God, want Hij is goed! 
 
Zegenbede  

V. De Heer schenke ons zijn zegen, 

Hij beware ons voor onheil 

en geleide ons tot eeuwig leven 

AMEN 
 
Orgelkoraal: “Gij die alle sterren houdt” 
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