
Protestantse Gemeente Oegstgeest 

Orde van dienst Groene of Willibrordkerk 
 

10 april 2022 
 

de zesde zondag in de veertigdagentijd 
 

Palmzondag 
 

 

Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst 

Präludium und Fuge in d-Moll, BWV 539 

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling 

The Great Gate of Kiev 

Modest Moessorgski (1839-1881), Arr. Leonard Seeleman (1997) 
 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 
 

- wij gaan staan - 
 

Groet en bemoediging 

v:  De Heer met u allen! 

g:  ZIJN VREDE MET U!  

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 

g: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. 
 

Gebed van toenadering  
 

Eerste psalm  Lied 118: 1, 7 en 9 
 

- wij gaan zitten - 
 

Kyrie 

v. smeekgebed, na iedere gebedsintentie een couplet van  

Lied 558  ‘Jezus, om uw lijden groot’ 1, 2 en 3 

 

Lied   158b Lofzang van Zacharias 
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Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 

 
 

De heilige Schrift 
 

Inleiding 
 

Zingen: projectlied veertigdagentijd 

 

 

Een slinger van verhalen 

 tekst: Erik Idema muziek: Gerard van Hulst 

 

Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd, 

vertelt wat ons te wachten staat, dat God zijn volk bevrijdt. 

Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. 

En wie met ons verhalen leest, ontdekt: dat feest is hier! 

 

Evangelielezing Lucas 19: 28-40 
 

Lied 554: 1 en 2 
 

vervolg lezing Lucas 19: 41-48 
 

vervolg Lied  554: 3 en 4 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Lied 556: 1, 4 en 5 

 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 
 

Gebeden 

Gebed over de gaven 

Voorbede 

na iedere intentie 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:   DB-LG nr. 73 

Schep in ons een nieuwe geest. 
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Stil gebed  
 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen.    [NBV21] 

 

 
Intrede kinderen met palmpaasstokken  
 

Gemeente zingt lied 555 ‘Dans en zing: hosanna voor de koning’ 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied  552 ‘Dit is een dag van zingen!’ 
 

Zegen 
 

allen: Amen Lied 429 c 

 

 

Postludium 

Improvisatie 

Leonard Seeleman (1997)  

 

 

 

 

Na de viering hopen we elkaar in Willibrords Erf te ontmoeten. 
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Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 
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koster Frits van der Mark 

camera/beamer Dirk Jan de Ruijter, Marcel Woudsma 

ontvangstcommissie  Yanka v.d. Mark, Juliette van Oosten 

kinderkerk Maartje v.d. Heuvel, Pieternel Kamphuis 


