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Thema De dag zegenen dat Hij komt (Pnr. 1296)    Marcus 11:1-11 
Uitgesproken 5 april 2009 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: De tweede morgendienst op Palmzondag (met geloofsbelijdenis 
en doop) 
  
Ouderling van Dienst Jessica Wiegeraad 
Organist Henk Kamphof 
Medewerking Cantorij o.l.v. Arie van der Weerd 
  
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Tussentijds 1: 1, 4-7 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Psalm 118: 26 en 27 

26 Gezegend wie komt met de naam van de HEER.  
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.  
27 De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht.  
Vier feest en ga met groene twijgen 
tot aan de horens van het altaar.  
 

Zingen Gezang 364: 1, 2 en 3 
1 Laat ons als Jezus' jongren nooit vergeten: 
die drinken uit één kelk, van één brood eten, 
die zijn in Hem, gereinigd van hun zonden, 
tot één verbonden. 
 
2 Als wij als broeders met elkander leven, 
ons voor de armen en de zwakken geven, 
vervullen wij de laatste wil des Heren, 
zijn naam ter ere. 
 
3 Moge zijn liefde liefde in ons wekken, 
dat eensgezind wij door de wereld trekken. 
Leid als één kudde op uw weg ons verder, 
o goede Herder.  

 
Onderwijzing Psalm 24 

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,  
de wereld en wie haar bewonen,  
2 hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,  
op de stromen heeft hij haar verankerd.  
 
3 Wie mag de berg van de HEER bestijgen,  
wie mag staan op zijn heilige plaats?  
4 Wie reine handen heeft en een zuiver hart, 
zich niet inlaat met leugens 
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en niet bedrieglijk zweert.  
 
5 Zegen zal hij ontvangen van de HEER  
en recht verkrijgen van God, zijn redder.  
6 Dat valt hun ten deel die u zoeken,  
die zich tot u wenden – het volk van Jakob.  
 
7 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,  
verhef u, aloude ingangen:  
de koning vol majesteit wil binnengaan.  
8 Wie is die koning vol majesteit?  
De HEER, machtig en heldhaftig,  
de HEER, heldhaftig in de strijd.  
 
9 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,  
verhef ze, aloude ingangen:  
de koning vol majesteit wil binnengaan.  
10 Wie is hij, die koning vol majesteit?  
De HEER van de hemelse machten,  
hij is de koning vol majesteit.   

 
Cantorij zingt ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ (J.S.Bach) 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Markus 11: 1 – 11 

1 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage 
en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen 
vooruit. 2 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. 3 En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat 
doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer 
terugsturen.”’ 4 Ze gingen op weg en vonden een veulen dat 
buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het 
los. 5 Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken 
jullie dat veulen los?’ 6 Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen 
te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7 Ze brachten het 
veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging 
erop zitten. 8 Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen 
spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 
9 Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen 
luidkeels:  
‘Hosanna!  
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.  
10 Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.  
Hosanna in de hemel!’  
11 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. 

 
Zingen Gezang 117: 2 

2 Uw Sion strooit U palmen 
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en meien voor uw voet, 
en ik breng U in psalmen 
mijn jubelende groet. 
Mijn hart zal openspringen 
gelijk ontluikend groen, 
ik wil uw naam lofzingen 
zoveel mijn lied kan doen. 
  

Paasproject met de kinderen van de nevendienst 
 
Schriftlezing Psalm 118: 15-29 

15 Hoor, gejubel om de overwinning  
in de tenten van de rechtvaardigen:  
de rechterhand van de HEER doet machtige daden,  
16 de rechterhand van de HEER verheft mij,  
de rechterhand van de HEER doet machtige daden.  
 
17 Ik zal niet sterven, maar leven  
en de daden van de HEER verhalen:  
18 de HEER heeft mij gestraft,  
maar mij niet prijsgegeven aan de dood.  
 
19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,  
ik wil binnengaan om de HEER te loven.  
20 Dit is de poort die leidt naar de HEER,  
hier gaan de rechtvaardigen binnen.  
21 Ik wil u loven omdat u antwoordde  
en mij de overwinning gaf.  
 
22 De steen die de bouwers afkeurden  
is een hoeksteen geworden.  
23 Dit is het werk van de HEER,  
een wonder in onze ogen.  
 
24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,  
laten wij juichen en ons verheugen.  
25 HEER, geef ons de overwinning,  
HEER, geef ons voorspoed.  
 
26 Gezegend wie komt met de naam van de HEER.  
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.  
27 De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht.  
Vier feest en ga met groene twijgen 
tot aan de horens van het altaar.  
28 U bent mijn God, u zal ik loven,  
hoog zal ik u prijzen, mijn God.  
 
29 Loof de HEER, want hij is goed,  
eeuwig duurt zijn trouw. 

 
Zingen Gezang 42: 1 en 3 

1 Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
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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. 
 
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. 

 
Preek 
 
Stilte voor bezinning 
 
Zingen Tussentijds 95 
 
Inleiding op de openbare geloofsbelijdenis  
 
Zingen Gezang 182 1 en 6 

1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
6 Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 

Gebed 
 
Bevestiging (en doop) van de nieuwe lidmaten: Janny Bosman-Bos, Nathalie 
Westendorp, Erik Bosman, Marieke Bosman en Pieter Tegelaar 
 
Zingen Apostolicum 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 341 

1 Gij hebt uw woord gegeven 
nog voor ik U iets vroeg, 
dat is voor heel mijn leven, 
ja voor de dood genoeg. 
Uw woord is daad, o Vader, 
werd brood in de woestijn, 
werd mens en is mij nader 
dan wie mijn naasten zijn. 
 
2 Nu ik U heb gegeven 
mijn woord op deze dag, 
geef dat met heel mijn leven 
ik daarvoor instaan mag, 
dat ik het in mijn daden 
waarmaak aan iedereen. 
Maak zichtbaar uw genade 
door mij en om mij heen. 
 
3 God, die uw woord gegeven, 
uw Zoon gezonden hebt 
en naar zijn beeld het leven 
van wie U kent herschept, 
wees door uw Geest met allen 
die hebben ja gezegd, 
dat zij die staan niet vallen. 
Maak Gij ons trouw en echt. 

 
Zegen 
 
  


