
WEGZENDING en ZEGEN (met gesproken “Amen”) 

 

Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door. 

Uw intocht, Heer, is geen voltooid verleden. 

U wilt aanwezig zijn in onze steden 

en trekt in ieders hart Uw eeuwig spoor. 

 

U kiest voor eenvoud tegen overdaad. 

Een ezel is het teken van Uw vrede. 

Geen macht maar liefde gaat er met U mede. 

Een ander lied klinkt nu in onze straat.  
 

ORGELSPEL – naar lied 550 

(“Verheug u, o gij dochter van Sion”) 

 

 

 

 

De Gemeente van Christus bijeen rond de schriften 

in de Ontmoetingskerk te Dieren 

met gemeenteleden aan de Veluwezoom 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zesde zondag van de Veertigdagentijd 

Palmzondag 5 april 2020 
 

 

voorganger : ds. J.B. Quik-Verweij 

organist : Hans Schimmel 

ouderling : Fred Haandrikman 

studioteam : Arjan de Goede, Floris Bollen 



VOORBEREIDING 

 

ORGELSPEL – naar lied 276 

(“Zomaar een dak boven woorden”) 

 

WOORD van WELKOM  

 

AANSTEKEN van de KAARSEN  

 

DREMPELGEBED 

 

ZINGEN - lied 550 : vers 1 (solozang) en vers 3 (orgelvers) 

 

BEMOEDIGING en GROET 

 

KYRIEGEBED 

 

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

INTERMEZZO – “De traan”  

 

ZONDAGSGEBED  

 

EERSTE SCHRIFTLEZING: Mattheus 26 : 1 – 16 

 

INTERMEZZO - “Symbolische bloemschikking” 

 

ZINGEN - lied 558 : vers 1, 2 en 3 

 

VRIJE VERTELLING – “De ezel” 

YOU TUBE - “Hé, kom mee” 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING:  Mattheus 21 : 1 – 11  

 

MEDITATIEF MOMENT 

 

MEDITATIEVE ORGELMUZIEK – “Aus Liebe” (J.S. Bach) 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN  

 

DANKGEBEDEN, VOORBEDEN 

(met acclamatie – “Zo bidden wij: HEER, VERHOOR ONS”) 

 

STIL GEBED en ONZE VADER 

 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,  

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

MEDEDELINGEN vanuit DE KERKENRADEN 

 

ZINGEN - lied 556 : vers 1, 3 en 5 

 


