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Liturgie (kort)

Gezang 429:1,2 – Wie maar de goede God laat zorgen
Welkom
Psalm 63:1,3
Gebed
Interview met Marijke Anholts, aankondiging collecte Voedselbank
Gebed door Hein Griffioen
Sela – Gebed om vrijheid
Luisterlied: Hillsong – Hosanna
Bijbellezing uit Matteüs 21:1-17
Preek
Opw 268 – Hij kwam bij ons heel gewoon
Onze Vader
Zegen

Muzikanten: Erwin den Hamer, André van Delft, Erwin Hazelaar en Jacomijn Prins
Verder in beeld: Marijke Anholts, Hein Griffioen en ds Pieter Kleingeld
Techniek verzorgd door: David Haasnoot, Yorick Brouwer, Jacomijn en Hanne Prins
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Gezang 429:1,2 – Wie maar de goede God laat zorgen

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

Liedboek voor de Kerken 1973 

Welkom

Psalm 63:1,3

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt,-
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

Gebed

Interview met Marijke Anholts, aankondiging collecte Voedselbank

Voorbede door Hein Griffioen
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Sela – Gebed om vrijheid

Maak ons vrij van de wereld Heer,
van wat ons betoverd heeft.
Niet gebonden, zoals een slaaf,
in de ban van geld en tijd.
Laat ons zien wat waarde heeft;
een schat die niet vergaat.
Vrijheid waar Uw kind in leeft,
onvoorwaardelijk aanvaard!

Maak ons vrij van de zorgen, Heer
Van wat ons gevangen houdt.
Vreugdeloos, onder last gebukt,
die ons bange hart benauwt.
Laat ons zien dat U ons kent;
de zorgen, onze angst.
Dat U te vertrouwen bent:
Wij zijn veilig in Uw hand!

Maak ons vrij van de boosheid, Heer
die het vuur van liefde dooft.
Niet verzonken in bitterheid,
die van vrede ons berooft.
Laat ons zien wat liefde doet,
die angst en vrees verdrijft.
Liefde die niet dwingend is,
maar verzoent in kwetsbaarheid.

Maak ons vrij van de wereld, Heer
van wat onrust geeft, verwart.
Voortgejaagd gaan wij onze weg,
zonder stilte in ons hart.
Leer ons in uw vrijheid staan,
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan,
tot de wereld wordt bevrijd!
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Hillsong – Hosanna
[Verse 1]
I see the King of glory
Coming on the clouds with fire
The whole earth shakes
The whole earth shakes, yeah

[Verse 2]
I see His love and mercy
Washing over all our sin
The people sing
The people sing

[Chorus]
Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest

[Verse 3]
I see a generation
Rising up to take their place
With selfless faith
With selfless faith

[Verse 4]
I see a near revival
Stirring as we pray and seek
We're on our knees
We're on our knees

[Chorus]

[Bridge]
Heal my heart and make it clean
Open up my eyes to the things unseen
Show me how to love like You have loved me
Break my heart for what breaks Yours
Everything I am for Your Kingdom's cause
As I walk from earth into eternity

[Chorus]

[Couplet 1]
Ik zie de Koning der Heerlijkheid
Verschjinen in vuur en de wolken
De hele aarde beeft
Ja, de hele aarde beeft

[Couplet 2]
Ik zie zijn liefde en genade
Die al onze zonde wegspoelt
De mensheid zingt
De mensheid zingt

[Refrein]
Hosanna, hosanna
Hosanna in de hoge
Hosanna, hosanna
Hosanna in de hoge

[couplet 3]
Ik zie een generatie
Die zijn plaats inneemt
Met onbaatzuchtig geloof
Met onbaatzuchtig geloof

[couplet 4]
Ik zie een opwekking naderen
Wanneer we bidden en zoeken
We gaan op onze knieën
We gaan op onze knieën

[refrein]

[brug]
Genees mijn hart en maak het rein
Open mijn ogen voor wat ik ooit niet zag
Toon me hoe ik lief kan hebben, zoals U mij hebt liefgehad
Breek mijn hart voor de dingen die uw hart breken
Ik wil alles geven voor Uw Koninkrijk
Op weg van de aarde naar uw eeuwigheid

[refrein]

Matteüs 21:1-17

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee 
leerlingen op uit. 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. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan 
zal men ze meteen meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door 
de profeet: ‘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.”’

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin 
en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de 
menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en
spreidden die uit op de weg. 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!’
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Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men 
weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ 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 en riep hun toe: ‘Er staat 
geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol 
van!’

Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen. 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. 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”?’ Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij 
de nacht doorbracht.

Preek

Opw 268 – Hij kwam bij ons heel gewoon

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

refrein
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd’en kracht.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij : ‘Uw wil geschied’

(refrein)

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

(refrein)

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

(refrein)

Onze Vader en Zegen


