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Kerkdienst
Voorganger is ds. G.J. Stougie en de organist is de heer C. de Haan.
Ziekenhuispatiënten
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar:
de heer Wim Ketting, hij is thuisgekomen vanuit het ziekenhuis en
de heer Leen Faasse, hij is thuisgekomen vanuit Het Havenlicht.
Collectes
De collectes zijn bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk.
U kunt uw collectegeld overmaken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.
Bankrekeningnummers:
Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.
Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27.
Collecte Heilig Avondmaal Witte Donderdag: Stichting Leger des Heils
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel.
Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken
en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.
“Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden.
Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog
één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden. Zolang er nog één
mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden, strijden tot het bittere eind.”
William Booth, oprichter van het Leger des Heils
Kerkdienst 4 april
De dienst op Paasmorgen begint vanwege de coronamaatregelen niet om 9.20 uur met samenzang – we
beginnen op de gewone aanvangstijd, om 9.30 uur.
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Schriftlezing:
- Jeremia 7 : 1 – 11
- Jesaja 56 : 6 – 7
- Markus 11: 1 – 23

Jeremia 7 : 1 – 11 (NBG)
1
Het woord, dat van de HERE tot Jeremia kwam: 2 Ga staan in de poort van het huis des HEREN, predik
daar dit woord en zeg: Hoort het woord des HEREN, o gans Juda, gij die door deze poorten binnenkomt
om u neder te buigen voor de HERE; 3 zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Betert uw
handel en wandel, dan wil Ik u op deze plaats laten wonen. 4 Stelt uw vertrouwen niet op bedrieglijke
woorden: Des HEREN tempel, des HEREN tempel, des HEREN tempel is dit! 5 Neen, als gij werkelijk uw
handel en wandel betert, als gij werkelijk onder elkander recht doet, 6 vreemdeling, wees en weduwe niet
verdrukt, geen onschuldig bloed vergiet op deze plaats en andere goden niet achternaloopt, u tot onheil, 7
dan wil Ik u op deze plaats, in het land dat Ik aan uw vaderen gegeven heb, laten wonen van eeuw tot
eeuw. 8 Zie, gij stelt uw vertrouwen op bedrieglijke woorden, zonder bate. 9 Wat? Stelen, doodslaan,
echtbreken, vals zweren, voor de Baäl offers ontsteken en andere goden achternalopen, die gij niet gekend
hebt – 10 en komt gij dan staan voor mijn aangezicht in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, en
zegt: Wij zijn geborgen! ten einde al deze gruwelen te bedrijven? 11 Is dit huis, waarover mijn naam is
uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? En Ik – zie, Ik heb het wel degelijk opgemerkt, luidt het woord
des HEREN.
Jesaja 56 : 6 – 7 (NBG)
6
En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief
te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen,
en die vasthouden aan mijn verbond: 7 hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde
bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar,
want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.
Markus 11 : 1 – 23 (NBV)
1
Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij
twee van zijn leerlingen vooruit. 2 Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er
binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is;
maak het los en breng het hier. 3 En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer
heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ 4 Ze gingen op weg en vonden een veulen dat
buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5 Er stonden een paar mensen die
vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 6 Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en
de mensen lieten hen begaan. 7 Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij
ging erop zitten. 8 Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit,
die ze in het veld afhakten. 9 Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 10 Gezegend het komende koninkrijk van onze
vader David. Hosanna in de hemel!’ 11 Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in
ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië.
12
Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg hij honger. 13 Hij zag in de verte een vijgenboom
die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen hij bij de boom gekomen
was, vond hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. 14 Hij zei tegen de boom:
‘Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!’ Zijn leerlingen hoorden dit.
15
Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht
weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, 16
en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. 17 Hij hield de omstanders voor:
‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben
er een rovershol van gemaakt!’ 18 De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en
zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor hem, omdat het hele
volk in de ban was van zijn onderricht. 19 Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen
weg uit de stad. 20 Toen ze ’s morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan
de wortels verdord was. 21 Petrus herinnerde zich het voorval en zei: ‘Rabbi, kijk, de vijgenboom die u
vervloekt hebt, is verdord.’ 22 Jezus zei tegen hen: ‘Heb vertrouwen in God. 23 Ik verzeker jullie: als
iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar
gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.
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Lied 302 (Evangelische Liedbundel)
1. Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn.

2. Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

4. Jezus, op uw Woord
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Lied 189a : 1 en 3 (Evangelische Liedbundel)
1. Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

3. Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

Paasprojectlied
Jezus, opstanding en leven, roept Zijn vriend weer uit zijn graf.
Jezus, opstanding en leven, neemt de dood zijn macht eens af.
In een wereld vol van vragen, in ons leven met soms pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus, opstanding en leven, roept Zijn vriend weer uit zijn graf.
Jezus, opstanding en leven, neemt de dood zijn macht eens af.
Lied 289 (Evangelische Liedbundel)
1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
heel de schepping zingt Zijn eer;
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.
2. Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen:
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven,
groot is het geheimenis,
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is mijn lichaam –
door de wijn - dit is mijn bloed –
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

