
 

 

 

De tekst van…   

dominee       

Jacolien de Lange   

8 april 2022 

Voorganger: ds. Jacolien de 
Lange              
Organist: Lummie Cordes 

 
Welkom & Mededelingen      
Aanvangslied: Hosanna we ma-
ken een rij         
Bemoediging en groet     
Zingen: Kom op het Feest       
Gebed              
Tussenstand opbrengst 40-
dagenproject      
Zingen: Soek allereers die Ko-
ninkryk van God                  
Voorlezen van het Bijbelver-
haal: De Koning op een ezel         
Mini-Preek: “Ben je klaar voor 
het feest?”      
Zingen: Vier het leven          
Pastorale mededelingen     
Gedachtenismoment      
Zingen: Daar ruist langs de 
wolken – couplet 1 en 4               
Gebed                
Quiz Petje op, Petje af    
Collectedia’s            
Slotlied: God heeft alle macht 
Zegen 

Liturgie 10 april  

    
Hosanna, Hosanna, 
de Koning komt! 

Deze vreugdevolle woorden  
horen bij Palmpasen. Het zijn 
de woorden die de menigte   
Jezus toeriep, toen Hij vanaf de 
olijfberg op de ezel naar Jeruza-
lem reed. Een juichkreet, want 
nú zou toch het feest beginnen! 
Hij, die komt in de Naam van de 
HEER – van wie psalm 118 
zingt, dat Hij de vijand zal ver-
slaan. Nu wordt het feest…  

Het is die verwachting, waarbij 
Israël al eeuwen heeft geleefd. 
Eéns komt de dag, dat de Heer 
alles goed zal maken. Dan komt 
Hij naar Jeruzalem – en dan zal 
Jeruzalem stad van de vrede 
zijn!  

Het is diezelfde verwachting, 
waar we als gemeente van 
Christus van leven. Is het u wel 
eens opgevallen, dat we op 
Palmpasen eigenlijk Advents-
liederen zingen? Liederen van 
verwachting, omdat de Heer 
komt! En dat de liederen van 
Advent en Palmpasen ook altijd 
weer zingen van die ándere ver-
wachting… de dag dat de Heer 
alles goed zal maken. De dag 
dat Jezus komen zal, op de 
Olijfberg.  

Verwachten wij Hem ook? 
Wacht op Hem en juich mee: 
Hosanna, de Koning komt! 

De collecte deze zondag is  
bestemd voor de diaconie,  
eigen kerk en eigen jeugd. 
               
De diaconie gelden worden 
ingezet voor incidentele hulp-
aanvragen. Overige donatie 
mogelijkheden voor de weke-
lijkse collecten:      
- via bankoverschrijving naar 
rek. NL12 RABO 0362 7777 05 
van de diaconie              
- via de collectebus bij de 
Spar         
- via de Scipio App PKN Garyp 
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Collecte Palmpasen 

 

Tijdens de dienst op witte 
donderdag, is er een lopend 
avondmaal. Brood en wijn 
worden gedeeld bij de Avond-
maalstafel. Voor wie vanwege 
persoonlijke omstandigheden 
geen wijn mag of wil drinken, 
is er druivensap. De wijn is in 
de “duurzame” bekertjes ge-
schonken. Het druivensap zit 
in de plastic bekertjes.  
 
Aan het einde van deze dienst 
zal er gecollecteerd worden.  
 
De diaconie 

Witte donderdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk-, School-,  Gezins-
Dienst 

Deze zondag mogen we de   
kinderen van de Wrâldpoarte 
met hun ouders verwelkomen in 
de kerkdienst. De stamgroepen 
hebben allemaal een stukje van 
de dienst voorbereid. Het     
thema is: “Ben je klaar voor het 
feest?” We hopen op een fees-
telijke dienst met jong en oud! 

In Tsjerkeweagen heb ik uit-
gelegd waarom ik een toga 
draag als ik voorga.  

Dit heb ik gedaan na enkele 
positieve & nieuwsgierige vra-
gen van jongere en oudere 
gemeenteleden, waardoor ik 
vermoed dat voor veel kerk-
gangers de betekenis van de 
toga niet zo bekend is.  

De leraar-in-mij kan gewoon 
het uitleggen dan niet laten. 
Vandaar dit stukje.     Volgen-
de keer uitleg over mijn 
preekmappen. 
 

Toga-uitleg 

 

Om privacy redenen worden 

op de website geen persoonlij-

ke gegevens vermeld.  



 

 

Schriftlezer gezocht 

Wie zou af en toe de schriftle-
zing tijdens een kerkdienst   
willen voorlezen? Jong, ouder, 
vaste kerkganger of op zoek 
naar een zetje in de rug om af 
en toe te gaan… Thuis de        
lezing voorbereiden is een 
stukje verdieping, en voor de 
gemeente is het fijn als we de 
kerkdienst met z’n allen     
dragen – en dat niet alleen de 
dominee praat. Zou u wel   
willen lezen, maar is naar de 
kerk komen ingewikkeld? 
Uzelf, of één van de [klein]
kinderen kan eenvoudig met 
de telefoon een filmpje       
opnemen terwijl u voorleest. 
Zo kunt u ook als thuis-
luisteraar nog actiever betrok-
ken zijn bij de kerkdienst!  

Voor de kindernevendienstlei-
ding was het zo nu en dan erg 
kort om na het gebed van de 
opening van het woord de kerk-
zaal te verlaten en onder het 
naspel van de preek weer de 
kerkzaal binnen te komen.  

Besloten is om bij de kinderne-
vendienst waar de kinderen in 
de kerk zitten, de kinderen te 
laten gaan na het gloria of de 
genadeverkondiging. De      
kinderen komen ook iets later 
binnen, namelijk onder het   
collectemoment.  

Er zal er een vast gebeds-   
moment zijn tijdens de         
kindernevendienst. 

U wordt van harte uitgenodigd 
voor het bijwonen van de     
gemeentevergadering op 19 
april as. met als thema “De  
toekomst van de gebouwen”.  

Deze vergadering zal zowel 's 
middags (aanvang 14.30 uur) 
als 's avonds (aanvang 19.30 
uur) worden gehouden. Een half 
uur van te voren staat er koffie 
en thee klaar. De notulen van 
de gemeenteavond van 25    
oktober 2021 liggen die dag ter 
inzage klaar of kunnen         
opgevraagd worden bij scriba 
Rens Plantinga.  

Ook kunt u zich bij de scriba 
aanmelden mocht u vervoer no-
dig hebben of als u thuis de ge-
meentevergadering via een be-
veiligde livestreamverbinding 
wilt volgen. Adres en telefoon-
nummer van de scriba kunt u 
vinden in de jaargids 2022 of in 
Tsjerkeweagen.  

Gemeentemiddag- en avond 

Kindernevendienst 


