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Zondag 10 april 2022, zesde van de veertigdagen 
Palmpasen 

 
 
BINNENKOMST 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Aanvangslied (staand) | Psalm 118:1 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ 
 
Bemoediging en drempelgebed  
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKTHEEFT 
v: trouw als geen mens zijn kan. 
g: WIJ GAAN HEM TEGEMOET  

EN HETEN HEM WELKOM 
v: om Hem te eren en te dienen 
 als teken van Gods trouw aan ons. 
g: GEZEGEND HIJ DIE KOMT! 

AMEN.      De gemeente gaat zitten 
 
Gebed om ontferming | beantwoord met Lied 299d (eerste deel) ‘Heer, ontferm 
U over ons’ - voorzang, herhaald door allen  
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 
Gebed van de zondag  
 
RONDOM HET WOORD 
 
Psalmlezing | Psalm 118: 19-26 (NBV21) 
 
Zingen |  Psalm/Lied 118: 9 ‘Dit is de dag die God deed rijzen’ 
 
Evangelielezing | Johannes 12: 1 en 12-15 (NBV21) 
 
Zingen |  Lied 550 : 1 en 3 ‘Verheug u, gij dochter van Sion’ 



 
Enkele gedachten ter overweging 
 
Evangelielezing | Johannes 12: 16-19 (NBV21) 
 
Zingen | Lied 561: 1  ‘O liefde die verborgen zijt’ 
 
Enkele gedachten ter overweging 
 
Orgelspel of pianospel  | kleurwisseling van rood naar paars 
 
Zingen | Lied 561 : 2 t/m 5 ‘Hoe achtloos in ons midden..’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN  
 
Aandacht voor lief en leed 
 
Gebeden 

Dankgebed en voorbeden met Lied 368e  
Stil gebed  
Gezongen Onze Vader Lied 369b  

 
Aandacht voor de gaven 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied (staand) Lied 556: 1, 2, 5 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
 
Zending en zegen, zingend beantwoord met ‘Amen’ (Lied 431b) 

 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang 
  1 Het werk van de Diaconie 
  2 Het kerkelijk leven 
  3 Diaconale noodhulp - Dat het nodig is zien we aan de beelden van de Oekra-
iense vluchtelingen. De Diaconie wil bijdragen aan de hulp voor hen. Goed is het dat het gebeurt. 
Daarbij dreigt dat vele anderen vergeten worden. We willen hierbij denken aan de dreigende hon-
gersnood in de Hoorn van Afrika, vluchtelingen die nog tussen de ratten op de Griekse eilanden 
‘leven’ of dichterbij, mensen die door een hogere energierekening letterlijk in de kou zitten en niet 
meer in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Ook voor deze mensen willen we zorg houden 
en trouw aan hen blijven als ze vergeten dreigen te worden. Niets is erger om als mens in nood niet 
meer gezien te worden. 
  4 Paarse Bus voor het gezamenlijke ZWO-project  

‘Veilig koken in Bangladesh’  


