
 
Liturgie voor de dienst op zondag 2 april 2023. 

De 6e zondag in de lijdenstijd,  
Palmpasen (Púeri Hebreaórum)  

Kleur: Rood 
 
 

ORDE VAN DIENST NR. 1 
 
   
Na orgelspel, welkom en mededelingen.  
   
DE VOORBEREIDING 
 
De kaars wordt aangestoken als teken van Gods licht in ons midden.  
   
Introïtuslied: lied 23b vers 1, 2, 3 en 5: De Heer is mijn Herder    
(zo mogelijk staande gezongen) 
 
Groet 
V: de Heer zij met U  
G: ook met U zij de Heer  
   
Bemoediging 
 
V: onze hulp is in de Naam van de Heer  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft  
   
Drempelgebed  
 
V: o God, keer U om naar ons toe  
G: en doe ons weer leven met hart en ziel  
V: laat ons, o Heer, Uw liefde zien  
G: en geef ons Uw heil !  
V: o Heer! Hoor ons gebed  
G: en laat ons geroep tot U komen. Amen  
 
   
Zingen van kyrielied:  
lied 1010 vers 1, 2 en 4: Geef vrede Heer, geef vrede  
 
(de gemeente mag gaan zitten) 
 
DE SCHRIFTEN 



Gebed van de zondag/gebed bij de opening van het WOORD.  

Oud-Testamentische lezing: Psalm 22 vers 1 tot en met 12   
Een lied van David, op de wijs van: 'Het hert van de zonsopgang'.  
Voor de leider van het koor. 
       Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten? 
Waarom redt U mij niet als ik schreeuw om hulp? 
       Mijn God, dag en nacht roep ik tot U. 
Ik geef niet op, maar U antwoordt mij niet. 
       Toch bent U de Heilige God. 
Heel Israël eert U met zijn liederen als Koning! 
       Onze voorouders hebben op U vertrouwd. 
Ze hebben op U vertrouwd en U heeft hen gered. 
       Ze hebben U om hulp geroepen, 
en U heeft hen bevrijd. 
Ze hebben op U vertrouwd, 
en U heeft hen niet teleurgesteld. 
       Maar ik lijk wel een worm in plaats van een man. 
Zó word ik vertrapt! 
De mensen lachen me uit en geven niets om me. 
       Iedereen die mij ziet, scheldt me uit. 
Ze schudden hun hoofd en zeggen spottend: 
       "Je hebt toch de Heer om hulp gevraagd? 
Laat Hij je dan maar redden! 
Laat Hij je maar bevrijden! 
Je zegt toch dat Hij van je houdt?" 
       U heeft mij gemaakt. 
Toen ik geboren was, legde U mij rustig in mijn moeders armen. 
       Vanaf mijn geboorte was ik van U. 
Ja, al vóór mijn geboorte was U mijn God. 
       Laat me dan nu niet in de steek! 
Want ik ben in nood en niemand komt mij helpen. 
 
Lied: Psalm 22 vers 3 en 10   
 
Nieuw-Testamentische lezing: Handelingen 2 vers 29 tot en met 36    
Broeders, ik kan over onze voorvader David rustig zeggen dat hij dood 
en begraven is. Want zijn graf is hier, tot op de dag van vandaag. Maar 
David was een profeet. En God had hem gezworen dat een zoon uit zijn 
familie ná hem de Messias zou zijn en koning zou worden. En omdat hij 
een profeet was, heeft hij in de toekomst gezien. Wat hij in die Psalm zei 
ging over de opstanding van de Messias uit de dood. Hij zei dat de 
Messias niet in het dodenrijk is achtergelaten en dat zijn lichaam niet is 



vergaan. Want deze Jezus is door God uit de dood teruggeroepen en 
weer levend gemaakt. Wij hebben dat zelf gezien. God heeft Hem nu 
een heel belangrijke plaats gegeven. God had beloofd om de Heilige 
Geest aan de mensen te geven. Dat is nu gebeurd: Jezus heeft de 
Heilige Geest van de Vader over ons uitgestort. Dat is wat jullie hier zien 
en horen. Want David is zelf niet naar de hemel opgestegen. Maar hij 
zegt: 'De Heer heeft gezegd tegen mijn Heer: 'Ga naast Mij zitten, totdat 
Ik al je vijanden helemaal verslagen heb.' Jullie hebben Jezus 
gekruisigd. Maar God heeft deze Jezus tot Heer en Messias gemaakt! 
Het hele volk van Israël moet dat weten!" 
  

Lied: lied 578 vers 1, 4, 5 en 6: O kostbaar kruis, o wonder Gods    
   
Lofzegging Lied 339 
   
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,O vader,  
O zoon, O heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.  
     
Uitleg en verkondiging over psalm 22 vers 7   
 
Orgelspel met aansluitend zingen van het lied 575 vers 1,3,4 en 6 
   
DE DANKZEGGING 
   
Gebeden 
Gebedsintenties en stil gebed, besloten met:  
   
V: Daarom bidden wij u tezamen:  
G: Heer ontferm U.  
   
De dienst der gebeden wordt afgesloten met het gezamenlijk gebeden 
van het gebed wat Jezus zelf ons heeft leren bidden ”onze vader die in 
de hemelen zijt ….”  
   
Slotlied: lied 978 vers 1, 2, 3 en 4: Aan U behoort o Heer der heren    
(zo mogelijk staande gezongen) 
   

Wegzending en zegen:  
   
V: (uitspreken van de zegen) 
zingt de gemeente G: Amen, Amen, Amen.  
  



Na de dienst is de collecte voor kerk en diaconie 
Ook is er koffie of thee voor wie wil 
 
In de komende week is er op Goede Vrijdag een dienst waarin Leon 
Teubner en de jongeren ons meenemen op reis naar het Kruis. 
Op Eerste Paasdag, 9 april gaat ds P.A. Baars ons voor. 
 
 
                                      -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasen is het belangrijkste christelijke feest en draait om 
de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. 

Pasen zelf valt op zondag en is in feite de dag dat 
Jezus uit de dood herrees. Maar het paasfeest is ook 
wel de verzamelnaam voor de hele week, van Witte 

Donderdag tot tweede paasdag. 


