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Palmzondag 28 maart 2021 – Livestream https://youtu.be/pTFofrl-ANM 
 

voorganger: Ds. Marien Kollenstaart  muziek:  Peter Maat 
ouderling:  Jan van Keulen   zang:  Irma Beurmanjer en Gerard Mouwen 
diaken:  Anna-Lee Sips   licht/geluid: Wilbert Veen 
      livestream: Stefan Looij  
 
Lied Mijn Jezus ik hou van U 
 
Lied Glorie aan God 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten:  
1ste Diaconie 
2de Koningskerk 
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Lied Opwekking 298 
 
Hosanna, hosanna, 
hosanna in de hoge 
Hosanna, hosanna, 
hosanna in de hoge 
Heer, ons hart is vol lof 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
hosanna in de hoge

Glorie, glorie 
glorie voor de Koning 
Glorie, glorie, 
glorie voor de Koning 
Heer, ons hart is vol lof 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
glorie voor de Koning 

 
Inleidend woord 
 
Lied Evangelische Liedbundel 382 
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein 
Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier,  
laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Heer, ’k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein 
Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier,  
laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
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Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij.

refrein 
Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier,  
laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 

 
Kindermoment 
 
Maandtekst naar Johannes 1 : 29 
Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Lied Opwekking 288 
 
Bijbellezing Mattheus 21 : 7 – 9 
 
7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8 Vanuit 
de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden 
die uit op de weg. 9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 
‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ 
 
Bijbellezing Mattheus 21 : 33 – 46 
 
33 Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. 
Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers 
en ging op reis. 34 Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn 
vruchten in ontvangst te nemen. 35 Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, 
doodden een ander en stenigden een derde. 36 Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere 
groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. 37 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de 
gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. 38 Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze 
onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,” 39 en ze 
grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. 40 Wanneer nu de eigenaar van de 
wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’ 41 Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij 
ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de 
vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’ 42 Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit 
nooit in de Schriften gelezen: De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer 
is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.” 43 Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden 
ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. 44 Wie over die steen struikelt 
zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’ 
45 Toen de hogepriesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. 46 
Ze wilden hem graag gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men 
hem voor een profeet hield. 
 
Lied Opwekking 124 
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Verkondiging “Bouwen op Jezus” 
 
Lied Psalm 118 : 1, 8 en 9 
 
1 
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen 
zijn liefde duurt in eeuwigheid 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid 
Dit zij het lied der priesterkoren 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid 
 
8 
De steen die door de tembouwers 
verachtlijk was een plaats ontzegd 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd 
Dit werk is door Gods alvermogen 
door ’s Heren hand alleen geschied 
Het is een wonder in onz’ ogen 
Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet

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 
die tot ons komt in 's Heren naam 
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en aansluitend gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
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Slotlied Opwekking 71 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn shalom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn shalom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn shalom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
Wegzending en Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied Gebed om zegen 
 


