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Dienst van Woord en Gebed 
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Voorganger  Ds. Roel Braakhuis 

Organist  Marlene Lakerveld 

Ouderling  Willie Kok (L) 

Diaken   Greet Jongkind 

Lector   Sebastiaan Docters van Leeuwen 

Koster   Tineke van Santen 

 

Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

 

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met 

de Heilige Geest, Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

Inleiding op de dienst.  

 

Gebed om ontferming 

bidden wij U: 



v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons 

v. Christus, ontferm u over ons, 

a. Christus, ontferm u over ons 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons. 

Amen 

 

 Lezing   Zacharia 9, 9 – 10. 

 

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. 

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 de zee tot de zee, 

van de Rivier tot de einden der aarde. 

 

l. Dit is het woord van de Heer. 

a. Wij danken God. 

 

Orgelspel  Psalm 24 1, 2 en 4 

 

Lezing  Marcus 11, 1 – 11. 

 

Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij 
twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er 
binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand 
bereden is; maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg 
dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ Ze gingen op weg en vonden 
een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden 
een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus hun had 
opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden 
hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen 
spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of 
achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ 
Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij –
 want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië. 
 
l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 



 

Orgelspel 555 

 

Verkondiging met aandacht voor de bloemschikking in de kerk en thuis  

 

Orgelspel       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Voorbede 549 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

Allen gaan staan 

 

Wegzending en Zegen  

`Amen` 

  

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 552 

  

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij, voor het algemeen onderhoud, en de 

diaconie voor Jong Protestant. 

Komende week is het Stille week. 

U vindt de aankondiging van de diensten in de kerk en thuis op de website: 

www.kerkvanammerstol.nl.  

http://www.kerkvanammerstol.nl/

