
Organist: John de Pater, lector: Marina. 
 
ORDE VAN DIENST, 5 APRIL, 6DE ZONDAG 40-DAGENTIJD 2020: 
 
De kleur van stola en antipendia is rood (intocht) 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Stilte 
  
Intochtslied Psalm 118: 1 en 8 
 
V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
         die hemel en aarde gemaakt heeft. 
     Dit is een dag van zegen 
  een dag van feest en licht 
  van palmen hoog geheven 
  van zon en vergezicht. 
  Geef ons vandaag de moed 
  het met uw naam te wagen, 
  uw vrede uit te dragen. 
  Loof God, want hij is goed! Amen. 
 
Vervolg intochtslied Psalm 118: 9 
 
Als inleiding op het gebed voor de nood van de wereld luisteren we naar Lied 561: 1, 2 en 3 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Vervolg Lied 561: 4 en 5 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
V: De Heer zij met u. 
    Hij is met zijn geest in uw midden 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Waar zouden de kinderen het vandaag over hebben? 
 
Projectlied van de kindernevendienst  
(melodie: “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”) 
 
De Paaskaars brandt, zo weten wij: 
God maakt het licht voor jou en mij. 
Hij maakt een eind aan je verdriet, 
want Hij vergeet de mensen niet. 
 
Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
Ik ben de Heer, een God die leeft. 
En waar je gaat ben Ik erbij, 
voor altijd ga Ik aan je zij.  
 
Eerste Schriftlezing Exodus 11: 1 t/m 10 
 
We luisteren naar Lied 126: 1 en 2, Geroepen om te zingen,  
melodie “Licht dat ons aanstoot in de morgen”: 
 
 
 



 
1, Gods woord, zo dikwijls afgeschreven, 
    bestaat niet louter op papier, 
    maar komt in vlees en bloed tot leven: 
    de speelplaats van het heil is hier. 
    Verborgen vuur, een sterk vermoeden, 
    verwaaide flarden van een lied; 
    voldoende om de hoop te voeden 
    op ’t rijk waarin God zelf voorziet. 
 
2, Als wij in machteloze woede 
    vertwijfeld vragen waar God blijft, 
    komen soms mensen als geroepen 
    om stem of hand van God te zijn. 
    De Geest wil in de harten wonen, 
    van jong tot oud, van laag tot hoog, 
    wij spelen in op wat gaat komen 
    als vredespijlen op Gods boog.  
 
Tweede Schriftlezing Matteüs 21: 1 t/m 11 
 
We luisteren naar Lied 552: 2 en 3 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Wisselen van stola en antipendia: de kleur gaat van rood naar paars (passie) 
 
Derde Schriftlezing Lucas 19: 41 t/m 44. 
 
Woorden als opmaat naar de Goede Week. 
 
Zingen, melodie Lied 536: 
 
1, Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn. 
    Om open oor te krijgen voor wat heden 
    onder de mensenkind’ren wordt geleden 
    aan onrecht en aan onverdiende pijn. 
 
2, Uw weerwoord klinkt nog steeds in stad en land. 
    Uw beeld, o Heer, zo levend tot op heden, 
    wil richting geven aan ons hier beneden 
    en brengt de mensen weer in Gods verband. 
 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader NBV: 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
10laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
12Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
13En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 



Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Inzameling van de gaven, digitaal 

Collectes (vergeet ze niet( 
In de samen van april staan de collecte doelen. 
 
De banknummers zijn: Gereformeerde Kerk Ter Aar:  
NL91 INGB 0000 0431 96 en  
NL80ABNA 0892 3339 36.  
Van de diaconie: NL52 RBRB 0778 1371 71. 

 
ZWO 40-dagentijd 
I.v.m. de corona crisis hierbij de mogelijkheid om toch steun te geven aan het ZWO project van Ada Blans. 
Tijdens de 40-dagentijd wordt er gecollecteerd voor de ZWO. 
 

 
 
15 maart was dat voor 
Overleven in een burgeroorlogin Zuid-Soedan 
 
22 maart voor  
Vakanties met aandacht in Nederland 
 
29 maart  
Nieuwe kansen voor straatmeisjesin Ghana 
 
Vandaag 5 april is dat voor 
Jongeren doorleven het Paasverhaal in Nederland. 
 

hiervoor kunt u uw bijdrage storten op 
Nl66RBRB0778213161 t.n.v. ZWO paascollecte 
 

Slotlied, melodie: Lied 753:  
 
1, Waar U bij ons uw intocht houdt, 
    waar licht is, nieuwe groei, 
    waar de lentemorgen zich ontvouwt, 
    daar komt de mens tot bloei. 
 
2, Waar niemand vreemd of vijand is, 
    waar vrede ieder bindt, 
    waar het recht de laatste woorden spreekt, 
    daar wordt de mens Gods kind. 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Orgelspel 


