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Dienst Ichthus zondag 10 april 2022  
De 6e zondag van de veertigdagentijd – Palmpasen  
Voorganger: Mw. J. Keim-De Wit 
 
Vooraf aan de dienst:  
Alie Knigge vertelt ons iets over het project "Ik geloof in de opstanding"  daarna zingen we samen: 
 
Johannes de Heer 836: 1 t/m 4 
1  
Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis 
het symbool van vervloeking en schuld. 
Maar dat kruis werd de mens, tot het kostbaarst kleinood, 
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 
Refrein: 'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, 
                tot de Heer komt en met Hem het loon; 
                als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis 
                dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon. 
2  
O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad, 
heeft een wond’re bekoring en macht; 
want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,  
om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht. Refrein: 
3 
Van dat ruwhouten kruis met het bloed van Gods Zoon 
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd; 
vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht 
voor een ieg’lijk die in Hem gelooft. Refrein: 
4  
Help mij Heer! Aan dat kruis trouw te zijn tot de dood, 
ook als hier smaad en spot is mijn loon; 
want dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van mij af; 
't werd de toegang voor mij tot Gods troon. Refrein: 
 
Luiden van de klok – Met de voorganger staan allen op 
 
Zingen: Zingende Gezegend 213: 1 en 2 (Melodie Psalm 84) 
1  
Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
2  
Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven - 
plaats tegen de neerslachtigheid, 
een pleister van barmhartigheid. 
Openingswoorden 
V: De Heer zij jet U. 
G. Ook met u zij de Heer 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Barmhartige God, U die omziet naar uw volk 
     en zoekt wat verloren is geraakt, 
     U die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit, 
     wij komen tot U. 
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G: Goede God, wij danken u voor uw liefde en trouw. 
V: Groter dan verwacht is uw naam, is uw woord: 
     toen wij U riepen, hebt U geantwoord. 
     U hebt ons moed om te leven gegeven, 
     uw rechterhand brengt ons redding. 
G: U strekt uw hand naar ons uit, 
     U komt voor ons op. 
     U vergeeft wat wij verkeerd hebben gedaan. 
     Uw liefde kent geen grenzen: 
V: God, we danken u, want U, onze God, laat niet los  
     wat uw hand aan ons begonnen is.  
     Genade en vrede mogen wij ontvangen. 
     Van God, de Vader, die achter ons staat 
     Van Jezus, de Zoon, die met ons gaat 
     En van de Heilige Geest,  
     die als een beschermende mantel  
     om ons heen wil zijn.    
G: Amen. 
 
Zingen: Zingende Gezegend 213 : 3 
Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat!   (Gem. gaat zitten) 
 
Welkom en Inleiding 
Drempelgebed 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 791: 1, 2 en 6  
1  
Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw Woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
2  
Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord, dat vrede maakt. 
6 
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, Liefde zelf! 
 
Kyriëgebed 
Zingen: De Nieuwe Psalmenberijming 118: 1 en 7 
 1  
De HEER is goed, Hem moet je eren; 
zijn liefde houdt voor altijd stand. 
Laat Israël het proclameren: 
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’ 
Herhaal het zingend, priesterkoren: 
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’ 
Al wie de HEER dient, laat het horen: 
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’ 
7  
Wij zegenen de grote koning 
die komt in naam van God, de HEER. 
Vier nu het feest mee in zijn woning; 
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leg offergaven voor Hem neer. 
Mijn God, ik zal U dank bewijzen 
met groene twijgen in de hand. 
De HEER is goed, Hem moet je prijzen; 
zijn liefde houdt voor altijd stand. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
1e Schriftlezing: Jeremia 9: 9 en 10 – Nieuwe Bijbelvertaling 
 
Zingen: NLB 550: 1, 2 en 3  
1  
Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
uw koning rijdt binnen, 
het rijk gaat beginnen, 
de zalige tijden, 
Hij komt ons bevrijden 
rechtvaardig, zachtmoedig, 
de aarde zal spoedig 
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 
de Heer heeft het heden gezegd. 
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. 
 
2e Schriftlezing: Johannes 12: 12-19 – Nieuwe Bijbelvertaling 
Zingen: Nieuwe Liedboek 552: 1, 2 en 3  
1 
Dit is een dag van zingen! 
Voorgoed zijn wij bevrijd. 
Gods kracht zal ons omringen, 
zijn liefde duurt altijd. 
Ontsloten is de poort 
scharnierend op de vrede, 
wij mogen binnentreden 
en leven ongestoord. 
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. 
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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. 
Loof God, want Hij is goed!  
 
Overdenking – Stilte 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 556: 1, 2 en 5  
1  
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
2  
Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
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! 
 
Dankgebed en voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 
Mededelingen 
 
De collectes zijn vandaag voor kerk in actie en PGEmmen 
Kerk in Actie “Jong Protestant”                                                                               
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, 
dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de 
karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld 
Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. 
Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v.. “collecte 10 april 
Ichthus” 
  
Zingen: Slotlied: Nieuwe Liedboek 416: 1 t/m 4                                            

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,                                                                                                                                                      
jou nabij op al je wegen                                                                                                                                                                          
met zijn raad en troost en zegen.                                                                                                                                                      
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.                    Zegen: gem. zingt: Amen, Amen 


