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Schikking in de veertigdagentijd 
 

De zesde zondag: de schikking laat een golvende lijn zien. Je kunt er 
allerlei beelden bij bedenken. Het lijkt op een weg die soms omhoog 
loopt en dan weer naar beneden om vervolgens weer omhoog te 
gaan. Het is voor veel mensen de realiteit dat hun levensweg niet 
makkelijk is. En veel mensen willen en moeten geholpen worden. De 
uitspraak van Jezus: ‘Want de armen zijn altijd bij jullie!’ geldt ook 
voor ons. We doneren aan goede doelen en daarmee kan veel ge-
daan worden. Maar niet alleen geld is nodig. Ook aandacht voor ie-
mand die dat hard nodig heeft, mogen wij aan die persoon geven. 
Samen die weg gaan. Het kan voor beiden een groot verschil maken. 
Ook Jezus ging de weg door Jeruzalem naar de tempel. Maar dat 
kreeg een andere wending. Nadat Hij zoveel heeft doorgemaakt 
moesten de discipelen na zijn gevangenneming ook keuzes maken. 
Met Hem meegaan tot het einde toe of toch weggaan uit angst voor 
hun eigen leven. Tussen de takken zijn geurige kruiden gebonden. 
Deze groene kruiden verwijzen naar de zalving, goede geuren. Kost-
bare geuren voor de Ene, is voor iedereen het goede doen. De buxus-
takjes laten ons de verwijzing zien dan de intocht in Jeruzalem:  
Palmzondag. 
 

Kernwoorden zijn: zalving en keuzes maken. 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Hetty Boot 
Ouderling: Mimi Emmelot  
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Fetsje Bijma 
Organist: Peter van Dongen  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 
Moment van stilte 

(gemeente gaat staan) 

 
We zingen: “De vreugde voert ons naar dit huis” 

(Intochtslied 280: vers 1 t/m 3) 

 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
We zingen: “De vreugde voert ons naar dit huis”  

(Lied 280: vers 4) 
(gemeente gaat zitten) 

 
Terwijl de kinderen binnenkomen zingen we: 

“Op een ezel komt Hij aan” (Lied 555: vers 1 en 2) 
 
Met de kinderen 
 
Gebed om ontferming met “Kyrie eleison” (Lied 367d) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Psalm 118:24-29 
 

Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, 

laten wij juichen en ons verheugen. 

Ach HEER, red ons toch, 

HEER, geef ons voorspoed. 

Gezegend wie komt in de naam van de HEER. 

Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER. 

De HEER is God, Hij heeft ons licht gebracht. 

Vier feest en ga met groene twijgen 

tot aan de hoorns van het altaar. 

U bent mijn God, U zal ik loven, 

hoog zal ik U prijzen, mijn God. 

Loof de HEER, want Hij is goed, 

eeuwig duurt zijn trouw. 

 
We zingen: “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen” 

(Psalm 118: vers 1 en 9) 

 
Schriftlezing: Matteüs 21:1-11 
 

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwa-

men, stuurde Jezus twee leerlingen eropuit met de opdracht: ‘Ga 

naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een 

ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak 

de dieren los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, 

antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zul je ze meteen 
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meekrijgen.’ Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat 

door de profeet gezegd is: ‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning 

is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een 

veulen, het jong van een lastdier.”’ De leerlingen gingen op weg 

en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en 

het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop 

zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg 

uit, anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op 

de weg. 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 

hoogste hemel!’ Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele 

stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de me-

nigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in 

Galilea.’ 
 
We zingen: “Stap voor stap gaat door Jeruzalem” 

(Lied 553: vers 1 t/m 4) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, besloten met een  
gezongen “Onze Vader” (Lied 1006) 
 
Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “Alles wat over ons geschreven is” 

(Slotlied 556: vers 1 t/m 5) 

 
Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


