
Orde van dienst viering op zondag Palmarum 6e zondag 40-dagentijd 5 april. “De Ontmoeting” te Scheemda   
Kleur: Paars 
Voorganger: Ds. Richard Offringa  
Organist: Henk Cannegieter 
Odl: Watze Bokma 
Camera Ben Bruinsma 

Inleidend orgelspel 

De klok luidt… wij worden stil 

Als teken van verbondenheid kunt u met de paaskaars in de kerk thuis ook een kaarsje aansteken. 

mededelingen door ouderling van dienst. 

Intochtslied  Het liefste lied van overzee deel 2/8: 1,3 De lof, de eer, de glorie ( mel lied 803)  

De lof, de eer, de glorie 
aan U, o Vorst en Heer! 
Ooit zongen kindermonden  
Hosanna’s tot uw eer: 
Gij zijt de zoon van David  
van Israël de vorst, 
die in de Naam des Heren 
komt en gezegend wordt 

De lof, de eer, de glorie 
aan U, o Vorst en Heer! 
Ooit zongen kindermonden  
Hosanna’s tot uw eer: 
Uw volk ging ooit met palmen 
U juichend tegemoet. 
Aanvaard dan nu ons bidden 
ons lied als onze groet. 

Welkom  

Bemoediging en gebed van toenadering  

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: Hij is trouw van geslacht op geslacht 
     en alle tijden door 
A: en tot in eeuwigheid. 
V: O God, keer U om naar ons toe 
A: en doe ons weer leven met hart en ziel. 
V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
A: en geef ons uw heil! 
V: O Heer! Hoor ons gebed, en zie ons in genade aan 
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A: Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind aan huis kan zijn 
     in uw geheimen en in uw heiligdom, 
V: door Hem die onze Heer is 
A: Jezus Christus. AMEN. 

Wij luisteren naar J.S Bach Cantate Himmelskönig, sei willkommen BWV 182  

Gebed  
1e Schriftlezing Ex.11:1-10 
2e Schriftlezing:Matt.21:1-11 

Lied: 556:1,5 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem  
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,  
vrede aan allen die uw naam verhogen:  
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

Verkondiging 

orgelspel 
Dank- en voorbeden met het Onze Vader… 
 de collecten zijn bestemd voor:  

Slotlied: 870:1,8 

Heilige God, geprezen zij 
uw komst door alles heen, 
uw woord van alle eeuwigheid 
dat tussen ons verscheen. 
Geprezen, God, uw wijs beleid, 
de omweg van uw woord, 
ver boven alle hoogten uit 
en alle diepten door. 

Wegzending en ZEGEN:( orgel speelt Amen 431b); 

uitleidend orgelspel.  

Himmelskönig, sei willkommen, Hemelkoning, wees welkom,

laß auch uns dein Zion sein! laat ook ons uw Sion zijn!

Komm herein! Kom binnen!

Du hast uns das Herz genommen. U hebt ons hart veroverd.

2


