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Orgelspel Koraalbewerking over lied 556 
  van Johan Beeftink (geb. 1941) 

Aansteken paaskaars 

Welkom 

Bemoediging 

Gebed om ontferming  

Zang  Psalm 118: 1 en 6 

Gebed van de zondag  

Schriftlezing Matteüs 21:1-11 (NBV 2004) 

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 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.’ 

Zang  Lied 438: 1, 2 en 4 

Verkondiging 



Zang  Lied 556: 1, 2, 3, 4 en 5 

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Uitleidende woorden en zegen 

Orgelspel Sonate in d ‘Pastorale’ K9 van Domenico Scarlatti (1685-1757) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

Maarten Boonstra - orgel / piano 
Theo Krispijn - ouderling van dienst 
René Venema - voorganger 

Op de website van De Verbinding kunt u reageren op deze dienst: 

www.deverbindingleiden.nl 

Online kerkdiensten in de Stille Week: 

Witte Donderdag  9 april  20.30 uur 

Goede Vrijdag  10 april 20.30 uur 

Stille Zaterdag  11 april 20.30 uur 

Pasen   12 april 10.00 uur 

�2

http://www.deverbindingleiden.nl

