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ORDE VAN DIENST 
Eredienst zondag 05-04-2020 
in de Prot. Gem. Rozenburg 

 
 
 

 
 
 
 
Voorganger: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:  Frans Gort 
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Orgelspel 
 
Woord van welkom en mededelingen  
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10. De Heer is God, zijn gunst verheugde 
    ons oog en hart met vrolijk licht. 
    Nu worde 't offer onzer vreugde 
    op zijn altaren aangericht. 
    Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
    o God, U roemen wijd en zijd. 
    Laat aller lof ten hemel rijzen: 
    Gods liefde duurt in eeuwigheid.    
Stil gebed   
Bemoediging en groet   

 Psalmen 139: 1, 2
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2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
    wie weet mijn wegen zoals Gij? 
    Gij kent mijn leven woord voor woord, 
    Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
    Ja overal, op al mijn wegen 
    en altijd weer komt Gij mij tegen.   
Gebed     
Hemelhoog 555: 1, 2, 3
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2. Dank U, Jezus, voor uw liefde, 
    uw nabijheid en geduld, 
    voor het offer van uw leven, 
    de vergeving van mijn schuld, 
    dank dat mij het licht van Pasen 
    met de moed der hoop vervult. 
     
3. Dank U, Geest, voor al uw gaven, 
    voor het goede wijd en zijd, 
    voor de vrede en de vreugde, 
    voor de trouw te allen tijd, 
    dank voor alle troost en vriendschap, 
    dank voor de zachtmoedigheid. 
  
Woordje tot de kinderen 
  
Zingen: HH 348 – ‘Jezus is’ 
 
 Jezus is de Messias 
 Jezus is de Bruidegom 
 Jezus is de hogepriester 
 Jezus is het Lam van God 
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 Hij is aan ’t kruis gestorven 
 Hij droeg daar onze schuld 
 Hij gaf zijn eigen leven 
 Hij heeft de wet vervuld 
 gestorven en begraven 
 maar ook weer opgestaan 
 ja, Jezus leeft in eeuwigheid 
 
 Jezus is de Messias 
 Jezus is de Bruidegom 
 Jezus is de hogepriester 
 Jezus is het Lam van God 
 Jezus is het Lam van God 
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 50: 4-7 (NBV)  
 
Zingen: NLB 576b: 1 en 2  
1. O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag. 
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2. O hoofd zo hoog verheven, 
o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor beven, 
hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in 't licht gedragen, 
door engelen omstuwd, 
wie heeft U zo geslagen 
gelasterd en gespuwd? 
  
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 21: 1-11 (NBV)  
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2  Verheug u, gij dochter van Sion, 
    en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
    Hij zal u regeren 
    met God en met ere. 
    De wagens, de paarden, 
    de wapens, de zwaarden, 
    krijgszuchtige plannen, 
    Hij zal ze verbannen, 
    Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 
    het is van te voren voorzegd. 
     
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. 
 
Overdenking 
 
Kort orgelspel (de melodie van NLB 23b) 
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Zingen:  
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3  Zie je de wonden zo diep? 
    De hand die aard' en hemel schiep 
    vergaf de hand die Hem sloeg, 
    de man, die onze zonden droeg. 
 

 
         
4  Wij willen worden als Hij. 
    Elkanders lasten dragen wij. 
    Wie is er need’rig en klein? 
    Die zal bij ons de grootste zijn. 
    Refrein 
 
Dankgebed, voorbeden en ‘Onze Vader’ 
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3  Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
    zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
    Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
    Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
     
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 kruisig Hem! 
 
Zegen 


