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  Oude of Pelgrimvaderskerk 
Hervormde gemeente Delfshaven 
Palmzondag 14 april 2019

Vandaag wordt openbare belijdenis van het geloof afgelegd door:
Angelique van Benthem
Eva van den Bosch
Joost Opschoor
Suzanne Schoonewille 
Songül Sneep – Töngel 
Lennard Wolff 

Mirjam van Elderen doet volgende week met Pasen belijdenis in haar 
 thuisgemeente te Eemdijk.

Voorganger: ds. A. Markus
Orgel: Gerard van der Zijden 
Muziekgroep: Louise Geluk, Iris Schoonewille, Suzanne Schoonewille,  
Christophe van de Woestijne, Pieter van de Woestijne
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• Orgelspel

• Welkom

• Intochtslied Psalm 5: 3,6

3 Ik zal mij naar uw Huis begeven.
Door uwe goedertierenheid
word ik uw tempel ingeleid
en buig mij, Koning van mijn leven,
in vrees en beven.

6 Maar die uw lieve naam belijden,
vinden een schuilplaats aan uw hart:
zij zullen vrij van zorg en smart
juichende zich in U verblijden
ten allen tijde.

 
• Stil gebed

• Bemoediging en groet

• Zingen Psalm 118: 1,9

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.

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.

• Gebed

• Lezing van Gods richtlijnen voor ons leven
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• Zingen Licht van de wereld (Opw 595) 

Licht van de wereld 
U scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig 
U bent zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.

Refrein 

En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

Refrein

• Kinderlied Als Ik Mijn Ogen Sluit

Als ik mijn ogen sluit
En denk aan Golgotha
Dan lijkt het net of ik
Daar op die heuvel sta
Ik zie het houten kruis
Zie wat de mensen doen
Dat Jezus sterven moet
Want dat gebeurde toen
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Ik hoor opnieuw Zijn stem
Die roept: het is volbracht!
En daarna wordt het stil
‘t Is donker als de nacht
Toen stierf Hij aan het kruis
Toen was de pijn voorbij
O, ik weet meer dan ooit
Dat Hij dit deed voor mij

Ik doe mijn ogen dicht
En vouw mijn handen stil
Ik bid met heel mijn hart
Wat ik Hem zeggen wil
Heer, aan dat houten kruis
Droeg U de straf voor mij
Ik had nog nooit een Vriend
Die zoveel hield van mij

Na het kinderlied gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
Voor de kinderen van groep 8 is er vandaag basiscatechese. 
(De oudste kinderen van de nevendienst en die van de basiscatechese komen terug 
voor het moment van belijdenis, de kleinste kinderen pas na de dienst.)

• Bidden

• Lezing uit de Bijbel door Lennard Wolff

Lukas 19:1-10 en 29-40
1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs 
heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat 
voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was 
klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus 
te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daar langskwam, keek hij 
naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in 
jouw huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus 
vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij 
is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de 
nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft 
van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst 
vergoed ik het viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding 
ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is 
 gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
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29Toen Jezus Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de 
leerlingen vooruit 30en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jul-
lie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak 
het los en breng het hier. 31Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het 
los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer - heeft het nodig.”’ 32De beide leerlingen 
gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 33Toen ze 
het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 
34Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35Daarna brachten ze het veulen naar 
Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 36Onder-
weg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 37Toen hij op 
het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde 
en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38Ze 
riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de 
hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39Enkele farizeeën in de  menigte zeiden tegen 
Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40Maar hij  antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zou-
den zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

• Zingen Gezang 47
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2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen’, -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.

• Preek over Lukas 19:5b ‘Zacheüs kom vlug naar beneden, want vandaag 
moet ik in jouw huis verblijven.’

• Zingen NLB 552

2 Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht.
Van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

3 Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht.
Van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
Het met uw Naam te wagen,
Uw vrede uit te dragen.
Looft God, want Hij is goed.
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• Openbare belijdenis van het geloof

-	 Inleiding
-	 Het stellen van de vragen
-	 Beantwoording 
-	 Handoplegging (en doop van Angelique en Songül)
-	 Opneming onder de belijdende leden van de gemeente

• Zingen (staande) Psalm 134: 3 met lofprijzing (van A.F. Troost)

Dat ’s Heeren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren heer!

O Vader, Zoon en Heilge Geest.
U looft uw kerk die is geweest
en wezen zal in elke tijd,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

• Bemoediging

• Zingen ‘Heer wijs mij Uw weg’ (Opw. 687) 
1 Suzanne Schoonewille, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen

1 Heer, wijs mij Uw weg
En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost mij dan liefdevol
En moedig mij weer aan

2 Heer, leer mij Uw weg
Die zuiver is en goed
Uw woord is onderweg
Als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
Het donker is
Leidt mij dan op Uw weg
De weg die eeuwig is
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3 Heer, leer mij Uw wil
Aanvaarden als een kind
Dat blindelings en stil
U vertrouwd, vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan
Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan

4 Heer, toon mij Uw plan
Maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan
En waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
De hoop opgeef
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft

Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft

• Wat ons beweegt door Angelique van Benthem en Songül Sneep-Töngel

• Geloofsbelijdenis ELB 274 (staande)
(Wijs: Wat de toekomst brengen moge)

1 Ik geloof in God de Vader
Die ’t heelal geschapen heeft
En die als een milde regen
Zorgt voor alles wat hier leeft.
Ik geloof ook in mijn Heiland
Die uit God geboren is
En op aarde heeft geleden
Tot de schuldvergiffenis.

2 Hij is ook voor mij gestorven
Aan het kruis van Golgotha
Door zijn dood heeft Hij verworven
Overwinning en gena.
Hij verrees ten derde dage
Uit het graf van hel en dood
Ja, nu prijs ik mijn Verlosser
In zijn almacht wondergroot.

3 Opgevaren naar de hemel
Zit Hij aan Gods rechterhand,
Komt straks weder bij het oordeel,
Uitgezonderd is niemand.
Dood of levend, ieder kent Hij,
Oordeelt over ieders werk.
Slechts mijn Heilands bloed dat redt mij,
‘k Mag zo horen bij zijn kerk.
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• Bidden afgesloten met Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiedde, 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 der eeuwigheid. Amen.

• Collecten

• Zingen NLB 939 (Staande)



2 U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

3 Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

• Zegen gezongen Amen

• Orgelspel 

Na de dienst is er koffie en thee.

Ook is er gelegenheid om de mensen die belijdenis deden te feliciteren. 
Graag van de rechterkant komen aanlopen.
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