
Orde van dienst op 
Palmpasen 

zesde zondag van de veertigdagentijd 
14 april anno Domini 2019 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 221: 1 en 2  

De kinderen gaan naar de nevendienst 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderl. Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderl.   Hoor ons aan, Eeuwige God,   (Dienstboek, 776-777) 
allen    HOOR NAAR ONS BIDDEN! 
ouderl.     Gij, die ons hart aanziet, 
   Gij, die onze diepten peilt, 
allen     BLIJF ONS NIET VERBORGEN! 
ouderl.     Wij herkenden U niet, 
   wij zochten onszelf. 
allen     GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 
ouderl.     Doe ons herleven 
   en maak ons weer nieuw, 
allen     GEEF ONS UW GENADE! 
ouderl.     Breng ons in het reine 
   met U en met elkaar. 
allen    ZEGEN ONS MET VREDE 
   EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN. 

Psalm van de zondag   24: 2 en 5 
                waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië    gebed om ontferming, uitlopend op 299 f 
          



DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 

Lezing uit de Profeten   Zacharia 9:9-10 (NBV 2004) 
9 Juich, Sion, 
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! 
Je koning is in aantocht, 
bekleed met gerechtigheid en zege. 
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, 
op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 
10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 
en de paarden uit Jeruzalem; 
de bogen worden gebroken. 
Hij zal vrede stichten tussen de volken. 
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, 
van de Rivier tot de einden der aarde. 

voorganger    Woord van de Eeuwige. 
allen      WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordgezang   550 

Lezing uit de Evangeliën Lucas 19:28-44 (NBV 2004) 
28 Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. 

29 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen 
vooruit 30 en 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. 31 Als 
iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer 
heeft het nodig.”’ 32 De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals 
Jezus had gezegd. 33 Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken 
jullie het los?’ 34 Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35 Daarna brachten ze het 
veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 36 
Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 37 Toen 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. 38 Ze riepen: ‘Gezegend hij 
die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 
39 Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 
Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het 
uitschreeuwen.’ 
41 Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. 42 Hij 
zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je 
verborgen, ook nu. 43 Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je 
oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond 
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gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de 
tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 

Zingen 552 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
elke bede wordt zingen beantwoord met 25c 

Onze Vader 

Mededelingen 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: Diaconie 
• tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 

INTOCHT KINDEREN 

We ontvangen de kinderen bij de ingang van de kerkzaal. 

De kinderen houden een feestelijke intocht en we zingen: 551 

Woord voor de kinderen 

Slotzang 273: 1, 2 en 3 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk Nederland 
(JOP). In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de 
kinderen is er limonade. 

Aan de dienst werd meegewerkt door: 
• organist: Maarten Boonstra 
• ouderling van dienst: Marieke Boter 
• diaken van dienst: Inge Feiken 
• voorganger: Jos Wolthaus 
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Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de 
volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de 
bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en 
de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk 
ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en 
de jeugdkapel! 

Agenda 
•   Woensdag 17 april, Samen aan Tafel: gemeentemaaltijd in    
    de veertigdagentijd, Vredeskerk, 18.30 uur (zie hieronder!) 
•   Donderdag 18 april, Fietsenwerkplaats, 
   De Wijkplaats, 19.00 uur 

Actie Jeugdkapel na de dienst! 
Kom na de dienst even langs bij de tieners in de foyer! Er is lekkers voor bij de koffie of om 
mee naar huis te nemen. Voor de kinderen worden er paaseieren verstopt en als je het gouden 
paasei vindt, krijg je een leuke prijs! Ook is er een grote pot met paaseieren. Raad hoeveel 
paaseieren er in de pot zitten. Als je het dichtstbij zit, win je de hele pot! Neem dus extra geld 
mee. 
De opbrengst gaat naar Stichting kinderen van de Voedselbank. Dit is een stichting die bij de 
Voedselbank hoort, speciaal voor kinderen. Kinderen krijgen nieuwe kleding, speelgoed of 
spullen voor een verjaardagsfeestje. Iets dat voor hen niet vanzelfsprekend is. 

Gemeentemaaltijd woensdag 17 april 
Aanstaande woensdag is er een maaltijd in de traditie van de voormalige gemeentemaaltijden, 
in samenwerking met SAT, Samen aan Tafel. Tijdens deze maaltijd in de Stille Week staan we 
stil bij het komend Paasfeest middels een klein liturgisch moment, zoals we gewend zijn bij 
de gemeentemaaltijden. De opbrengst van de avond komt ten goede aan de dinsdagmiddag-
inloopgroep in de Wijkplaats.  
De maaltijd begint om 18.30 uur en de basisprijs is € 7,= per persoon, maar meer is welkom: 
de opbrengst is bestemd voor het goede doel! 

U kunt zich na de dienst inschrijven bij één van de medewerkers van SAT, die in de foyer 
klaar zal staan. 

We hopen u te zien op 17 april! 

Oproep: bloemengroet 

Het groepje gemeenteleden dat wekelijks de boeketten voor de bloemengroet verzorgt, heeft 
versterking nodig. Lijkt het u leuk om gedurende 1 of 2 maanden per jaar de aanschaf van de 
bloemen te verzorgen? Neemt u dan contact op met mevrouw Van Zwieten: 06 47 28 21 87; 
bzwieten@wxs.nl 
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Diensten Stille Week en Pasen 

•  Maandag 15 april, oecumenische vesper 
   Oud-Katholieke Kerk, 19.30 - 20.00 uur 
  •  Dinsdag 16 april, oecumenische vesper 
   Oud-Katholieke Kerk, 19.30 - 20.00 uur   
  •  Woensdag 17 april, oecumenische vesper 
   Oud-Katholieke Kerk, 19.30 - 20.00 uur 

•  Witte Donderdag, 18 april, 20.30 uur 
  Dienst van Schrift en Tafel 
   voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 

• Goede Vrijdag, 19 april, 20.30 uur  
   Lezing Passie 
   m.m.v. Chris de Jonge, hobo 

• Paasavond, 20 april, 20.30 uur 
   m.m.v. cantorij o.l.v. Maarten Boonstra 
   voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 

• Pasen, 21 april, 10.00 uur, dienst van Schrift en Tafel 
   m.m.v. Dawwagiem, o.l.v. Peter Groot 
   voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 

Het Exodushuis zoekt een vrijwilliger  
voor het beheer van de Kapel Utrechtse Veer  
van  Stichting Verbum Dei. 

De mooie kapel zit verborgen tussen het Exodushuis aan de Plantage, en woonboot nr 39 aan 
het Utrechtse veer. De kapel wordt verhuurd voor bijvoorbeeld yogalessen of kerkdiensten 
voor dak- en thuislozen.  
De werkzaamheden bestaan uit: administratief werk (agenda beheer en versturen van 
rekeningen), maar ook schoonmaakwerk en wat boodschappen doen. 
De taken kunnen ook gesplitst worden. Wie helpt ons uit de brand? 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Bruines: m.bruines@exodus.nl
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