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Voorganger:    ds. Mendie Hofma  
Kerkmusicus:    Willem Harold Boog 
Ouderling van dienst:  Martin Rus 
 
 
Inleidend orgelspel   Adagio en koraal 'Het Lam, voor ons op aard'  
    geslacht' (Gezang 110 LvdK | W.H. Boog) 
 
    1. Het Lam, voor ons op aard' geslacht 
    is eeuwig waard te ontvangen. 
    De wijsheid, rijkdom, eer en kracht 
    en dankb're Lofgezangen! 
 

Verwelkoming en aansteken van de paaskaars 
 
Orgelspel    Psalm 118: 1 en 9 - Laat ieder 's Heren   
   goedheid prijzen 
     

    1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,  
    Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
    Laat, Israël, uw lofzang rijzen;  
    Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
    Dit zij het lied der priesterkoren;  
    Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
    Gij, die den Heer vreest, laat het horen;  
    Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 

    9. Dit is de dag, Die God deed rijzen,  
    juicht nu met ons en weest verblijd. 
    O God, geef thans Uw gunstbewijzen, 
    geef thans het heil door ons verbeid. 
    Gezegend zij de grote Koning 
    Die tot ons komt in 's Heren Naam. 
    Wij zeeg'nen U uit 's Heren woning, 
    wij zegenen U al tezaam. 
     

 
Votum en Groet 
Smeekgebed 

Evangelielezing   Marcus 11: 1-11 
 
Pianospel    558: 1 en 2 - Jezus, om Uw lijden groot 
     

    1. Jezus, om Uw lijden groot, om Uw leven en  
    Uw dood 
    die volbrengen 't recht van God, Kyrië eleïson. 
 

    2. Om de zalving door de vrouw,  
    vreugdolie, geur van rouw, 
    teken van wat komen zou, Kyrië eleïson. 
 

Uitleg en verkondiging  Koning op een ezel   
 

Pianospel    550: 1, 2 en 3 - Verheug u, gij dochter  
    van Sion 
 

    1. Verheug u, gij dochter van Sion, en  
    jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
    Uw koning rijdt binnen,  
    het rijk gaat beginnen, de zalige tijden,  
    Hij komt ons bevrijden, rechtvaardig,   
    zachtmoedig,  
              de aarde zal spoedig een bloeiende tuin zijn  
    van vrede en recht, de Heer heeft het heden  
    gezegd. 
 

    2. Verheug u, gij dochter van Sion en   
    jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
    Hij zal u regeren met God en met ere. 
    De wagens, de paarden, de wapens, de  
    zwaarden, krijgszuchtige plannen, Hij zal ze  
    verbannen, 
    Hij zal ze verdoen in Zijn toorn en Zijn recht, 
    Het is van te voren voorzegd. 
     

    3. Verheug u, gij dochter van Sion en   
    jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
    Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen,  
    voor jood en voor heiden 
    door dood en door lijden, draagt Hij met Zich  
    mede de blijdschap, de vrede, Hij rijdt op een  
    ezel. Hij lijdt als een knecht, zo brengt Hij het  
    leven terecht. 
 

Dankgebed en Voorbeden, eindigend in stil gebed en Onze Vader 
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Pianospel    556: 1, 3 en 5 - Alles wat over ons   
    geschreven is 
    

    1. Alles wat over ons geschreven is gaat Gij  
    volbrengen deze laatste dagen, alle geboden  
    worden thans voldragen,  
    alle beproeving van de wildernis. 
     

3. Jezus, de haard van Uw aanwezigheid zal in 
 ons hart  een vreugdevuur ontsteken. Gij gaat 
 vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, Gij  
 hogepriester in de eeuwigheid. 

 

    5. 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! 
 

Zegen               
Uitleidend orgelspel  Voorspel en koraal 'Jezus, leven van mijn  
    leven' (W.H. Boog) 
 

    Jezus, leven van mijn leven, 
    Jezus, dood van mijnen dood, 
    Die voor mij U hebt gegeven, 
    in den bangsten zielenood, 
    opdat ik niet hoop’loos sterven, 
    maar Uw heerlijkheid zou erven. 
    Duizend, duizend maal o Heer, 
    zij U daarvoor dank en eer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt eventuele adresgegevens opvragen bij de scriba, Yneke Kooij-
Hogenkamp, 06 33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl. 
Lid worden?! 
Bezoekt u graag de diensten van de Oosterkerk? Of draagt u als vrijwilliger al 
een steentje bij aan de Oosterkerk? Of draagt u gewoon onze gemeente een 
warm hart toe? Dan zouden wij u willen vragen om lid te worden van onze 
gemeente. Wij hebben u er graag bij! Wij willen u kennen, u een stem geven en 
kunnen betrekken bij belangrijke beslissingen waar onze gemeente voor staat. 
Om niet de minste te noemen: het kiezen van een nieuwe predikant. Maar ook 
voor het vormen van een levendige gemeente willen we graag dat mensen lid 
worden. Voelt u hiervoor? Neem dan contact op met onze scriba Yneke Kooij 
(yneke.kooij@lymen.nl) of Edwin van Rooijen 
(voorzitteroosterkerk@gmail.com). 
  
Wake Zeist 5 april 2020 
Door de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van corona hebben wij 
een besloten wake, en wij vragen u thuis te blijven. 
U kunt wel op een willekeurig moment een bloem en/of boodschap aan het hek 
achterlaten. 
 
Zondagsgroet rondom de Pasen 
Volgende week, in de Stille week, wordt er op maandagavond 6 april een 
zondagsgroet gemaakt van de liturgieën van Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Paaszondag.  
Als u kopij heeft, kunt u die uiterlijk maandag 6 april tot 17.00 uur mailen naar 
zondagsgroet@oosterkerkzeist.nl.     -AR- 


