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Epe, Grote Kerk, 31 maart 1996 n.m. 
Schriftlezing, Exodus 11 | Johannes 12: 12-19 | HSV | Ton Naastepad|LB’’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel : Organist Dalhuizen 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Stilgebed 
 
Votum 
 
Staande zingen Gezang 173 1, 2 en 5 

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. 
 
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! 
Geluid golft 

 
& 
Groet 
 
Zingen Psalm 22: 11 en 12 

11  U komt, Heer, het loflied dat ik zing: 
laat mij vergelden al wat ik ontving. 
Laat mij U loven in de grote kring 
van die U vrezen ! 
Gij needrig volk, gij zult gezeten wezen 
aan een festijn ! Die God zoekt, moet Hem prijzen ! 
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen, 
die eeuwig zijn. 
 
12 Dit zal gedenken wie zich nog verweert, 
tot alle natie zich tot Hem bekeert 
en voor de Koning die het al regeert 
zich neer zal buigen. 
De verste einden zullen het getuigen, 
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dat niets gelijk aan zijn verheven macht is, 
dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, 
het Koninkrijk ! 

 
Smeekgebed op Palm zondag  
Zingen Gezang 178 

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. 
 
4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 
 
5 Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 
 
6 Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
 
7 Om het woord van godlijk recht 
dat Gij tot uw rechters zegt, 
- zelf hebt Ge uw geding beslecht,- 
Kyrie eleison. 
 
8 Om de doornen van uw kroon, 
om de geesling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 
 
9 Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
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ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 
 
10 Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed op Palm zondag 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Exodus 11 

1 De HEERE had tegen Mozes gezegd: Nog één plaag zal Ik over 
de farao en Egypte brengen endaarna zal hij u vanhier laten gaan. Als hij uallemaal laat 
gaan, zal hij u vanhier haastig verdrijven. 
2 Spreek toch ten aanhoren van het volk en zegdat iedere man van zijn naaste en iedere 
vrouw van haar naaste zilveren en gouden voorwerpen moet vragen. 
3 En de HEERE gaf het volk genade in de ogen van de Egyptenaren. Ook stond de 
man Mozes in het land Egypte in hoog aanzien in de ogen van de dienaren van de farao en 
in de ogen van het volk. 
4 En Mozes zei: Zo zegt de HEERE: Omstreeks middernacht zal Ik uittrekken door het 
midden van Egypte 
5 en alle eerstgeborenen in het land Egyptezullen sterven, van de eerstgeborene van 
de faraoaf, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborenevan de slavin die achter 
de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. 
6 Er zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en 
zoals er ooknooit meer zijn zal. 
7 Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Zo zult u 
weten dat de HEERE onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. 
8 Dan zullen al deze dienaren van u naar mij toe komen, zich voor mij buigen en zeggen: 
Vertrek, u en al het volk dat in uw voetspoor gaat, en daarna zal ik vertrekken. Toen ging hij 
bij de farao weg, in brandende toorn. 
9 De HEERE nu had tegen Mozes gezegd: De farao zal naar u niet luisteren, zodat Mijn 
wonderen in het land Egypte nog talrijker worden. 
10 Mozes en Aäron hebben al deze wonderen gedaan voor de farao, maar de HEERE 
verhardde het hart van de farao, zodat hij de Israëlieten niet uit zijn land liet gaan. 

 
Zingen Psalm 105: 13 

13 Toen kwam de grote nacht der nachten, 
verschrikking voor wie God verachtten. 
Egypte's koning zag ontsteld 
zijn eerstelingen neergeveld. 
De doodsheraut ging door het land, 
maar God hield Israël in stand. 
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2e lezing Johannes 12: 12-19  
12 Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde 
dat Jezus naar Jeruzalem kwam, 
13 namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: 
Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël! 
14 En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is: 
15 Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw Koning komt, zittend op het veulen van 
een ezelin. 
16 Dit nu begrepen Zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden 
zij zich dat dit over Hem geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden. 
17 De menigte dan die bij Hem geweest was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem 
uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. 
18 Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat Hij dat teken 
gedaan had. 
19 De Farizeeën dan zeiden tegen elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt! Zie, 
de hele wereld loopt achter Hem aan. 

 
Zingen Gezang 42 : 1 en 3 

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

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 118: 9 

9 Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
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die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeegnen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gave 
 
Kinderen komen en zingen en in gesprek… 
 
Zingen Gezang 366 , gedicht door Ton Naastepad…… 

1 Gij zijt mijn goed, 
mijn overvloed, 
Gij zijt mijn brood, mijn beker, 
door uw dorst en door uw dood: 
al mijn levensteken! 
 
2 Gij die het land 
van Kanaän 
doorkruist hebt allerwege: 
waarom wordt Gij niet verstaan 
als Gij spreekt van zegen? 
 
3 Gij zegt ons: ziet 
het woongebied 
dat gij met Mij zult erven! 
Maar mijn hart bewaart het niet, 
ik verzuim uw sterven. 
 
4 Gij zegt: wordt vrij 
en komt tot Mij, 
mijn juk is licht te dragen! 
Maar ik ga uw woord voorbij 
en ik pluk de dagen. 
 
5 Ik zwerf en dwaal 
totdat ik daal 
in 't graf van mijn begeren, 
zal ik ooit uw kruis zien staan 
en mijn leven leren? 
 
6 Keer mij tot U 
opdat ik zie 
uw land van melk en honing: 
waar uw Vaders wil geschiedt 
is mijn spijs, mijn woning! 

 
Zegen 


