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Kerkdienst   6e lijdenszondag              2 April 
Ds. E. Westerman                      10:00 uur 
Thema: “Hosanna en tranen  de HEER komt naar Zijn Huis!” 
Schriftlezing: Mattheüs 21:1-17, 23:37-24:3 (NBG) 
Organist: Cees Vrooland 
Muziekteam: Band Latreia  

1 

Welkom en mededelingen 
 

Psalm 98: 1, 3  Zingt een nieuw lied voor God den Here 
 

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt 
 

Stil gebed, 
 

Woord van Afhankelijkheid - Groet 
 

Inleiding 
 

Opwekking 389  Create in me clean heart 
 

Create in me a clean heart, o God 
and renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart, o God 
and renew a right spirit within me. 
 
 

Schep mij een rein hart o God!  
en vernieuw vaste geest in mij 
Schep mij een rein hart o God  
en de juiste geest vernieuw in mijn 
binnenste 
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Cast me not away 
from thy presence, o Lord 
and take not thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy 
salvation 
and renew a right spirit within me. 

Verwerp mij niet van Uw aangezicht 
O Heer  
Neem uw Heilige Geest niet van mij 
Geef mij weder de vreugde van Uw 
heil  
En vernieuw een vaste geest in mij 

 

Gebed van verootmoediging 
 

Gezang 178: 1, 2, 3, 6, 8  Jezus, om uw lijden groot 
 

1. Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 
 
3. Om de zalving door een vrouw, 
vreugde-olie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
 
6. Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
 
8. Om de doornen van uw kroon, 
om de geesling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 
 

Opwekking 689  Spreek, o Heer, door uw heilig woord 
 

Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld, 



3 

zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 

Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 

 
Spreek, o Heer,en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

 

Gebed om de heilige Geest 
 

Mattheüs 21:1-17 
 
1 En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen, aan de Olijfberg, toen 
zond Jezus twee discipelen uit, tot wie Hij zeide: 2 Gaat naar het dorp, dat 
tegenover u ligt, en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden, en een 
veulen bij haar. Maakt haar los en brengt haar tot Mij. 3 En indien iemand u iets 
erover mocht zeggen, zegt dan: de Here heeft ze nodig. Hij zal ze terstond 
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(terug) zenden. 4 Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken 
is door de profeet, toen hij zeide: 5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt 
tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een 
lastdier. 6 Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden, zoals Jezus 
hun had opgedragen, 7 brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden hun 
klederen erop, en Hij ging daarop zitten. 8 En het merendeel der schare spreidde 
hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden 
die op de weg. 9 En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, 
zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des 
Heren; Hosanna in de hoogste hemelen! 10 En toen Hij Jeruzalem binnenging, 
kwam de gehele stad in rep en roer en zeide: Wie is dit? 11 En de scharen zeiden: 
Dit is de profeet, Jezus, van Nazaret in Galilea. 12 En Jezus ging de tempel binnen 
en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der 
wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, 13 en 
Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij 
maakt het tot een rovershol. 14 En in de tempel kwamen blinden en lammen tot 
Hem en Hij genas hen. 15 Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de 
wonderwerken zagen, die Hij deed, en de kinderen, die in de tempel riepen, 
zeggende: Hosanna de Zoon van David! namen zij dat kwalijk, 16 en zij zeiden tot 
Hem: Hoort Gij wat dezen zeggen? Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit 
gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid? 
17 En Hij verliet hen en ging buiten de stad, naar Betanië, en overnachtte daar.  
 

Mattheüs 23:37-24:3 
 
37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden 
zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar 
kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. 38 Zie, uw huis 
wordt aan u overgelaten. 39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, 
totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! 4.1 En Jezus ging 
de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de 
gebouwen van de tempel te wijzen. 2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet 
gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten 

worden, die niet zal worden weggebroken. 
3 Toen Hij op de Olijfberg 

gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons 
wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van 
de voleinding der wereld?  
 

Verkondiging  “Hosanna en tranen  de HEER komt naar Zijn Huis!” 
 

Gezang 173  Alles wat over ons geschreven is 
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1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
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 der eeuwigheid. 
 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
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 kruisigt Hem! 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Kindermoment 
 

Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnen rijdt? 
 

Mattheüs 21:1-11 
 

Jezus rijdt Jeruzalem binnen op een ezel, de mensen 
begroeten Hem als de lang verwachte koning, de messias. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Project lied  Wie zeg jij dat Ik ben? 
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Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft? 
 
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Als Ik de stad in rijd, 
Zittend op een ezel, 
Hosanna klinkt het blij! 
 

Veertig dagen vragen, 
Veertig dagen zoeken, 
Veertig dagen kijken, 
Op wie zou Jezus lijken? 

 
U bent de levende Heer, 
Sterker dan de wind, 
Vergeeft onze zonden 
En roept ieder kind. 
Het levende brood, 
Genoeg voor iedereen, 
U blijft met ons meegaan, 
Staat altijd om ons heen. 

 

Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie) 
 

Opwekking 268  Hij kwam bij ons heel gewoon 
 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 

Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 
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En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
 

Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 

 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
 

Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 

 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 

Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht.. 

 
 

Zegen 
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Collectes 
 

Er zijn 2 collectes van deze week: 
 

bestemd voor ‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ 
bestemd voor ‘jeugd in eigen wijk 
 
U kunt uw collecte voor in de dienst van ‘Kerkrentmeesters & 
Diaconie’, overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 
61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 

‘Kerkrentmeesters & Diaconie’ of QR code Kerkrentmeesters  

 
De uitgangscollecte is voor ‘Jeugd in eigen wijk’ 
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen om het Jeugdwerk in 
onze wijk te realiseren.. U kunt uw bijdrage overmaken op de 
bankrekening van de Kerkrentmeesters NL08 RABO 0300 1421 61 
t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. ‘Jeugd in eigen wijk’ of QR 
code Kerkrentmeesters 

 
Volgende week 
 
Donderdag 6 April 2023, Kerkdienst 19 uur, Ds. M.J. Zandbergen, Witte donderdag, Heilig 
Avondmaalsdienst 
Vrijdag 7 April 2023. Kerkdienst 19 uur, Ds. M.J. Zandbergen, Goede Vrijdag 
Zaterdag 8 April 2023, Samenkomst, 19 uur Ds. M.J. Zangbergen, Sing In m.m.v. Band 
Latreia 
Zondag 9 April 2023, kerkdienst 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen, 1e Paasdag, m.m.v. Joshua 
Prins, Robert Cekov en Moniek Eigenhuis-Zandvliet 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 

https://hervormdaalsmeer.nl/kerkdiensten/
http://www.oosterkerk.tv/
https://hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

