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Istentiszteleti rendtartás – Orde van de dienst *** Virágvasárnap – Palmzondag 

2022.04.10. om. 14.uur 30’ 

 

 Köszöntés – Welkomswoord  

 Előfohász, apostoli köszöntés – Votum en groet 

 Ének, zingen: - 467 (MRÉ): 1, 3-5 - Jöjj, királyom, Jézusom  

 Lectio: Zakariás 9: 1-10; Eerste Schriftlezing, Zacharia 9,1-10 

“De last van het woord des HEEREN over het land Chadrach en Damaskus, deszelfs rust; 

want de HEERE heeft een oog over den mens, gelijk over al de stammen Israels. 2 En ook zal 

Hij Hamath met dezelve bepalen; Tyrus en Sidon, hoewel zij zeer wijs is; 3 En Tyrus zich 

sterkten gebouwd heeft, en zilver verzameld heeft als stof, en fijn goud als slijk der straten;  

4 Ziet, de HEERE zal haar uit het bezit stoten, en Hij zal haar vesting in de zee verslaan; en zij 

zal met vuur verteerd worden. 5 Askelon zal het zien, en zal vrezen; desgelijks Gaza, en zal 

grote smart hebben, mitsgaders Ekron, dewijl hetgeen, waar zij op zagen, hen heeft te schande 

gemaakt; en de koning van Gaza zal vergaan, en Askelon zal niet bewoond worden. 6 En de 

bastaard zal te Asdod wonen, en Ik zal den hoogmoed der Filistijnen uitroeien. 7 En Ik zal zijn 

bloed uit zijn mond wegdoen, en zijn verfoeiselen van tussen zijn tanden; alzo zal hij ook 

onzen God overblijven; ja, hij zal zijn als een vorst in Juda, en Ekron als de Jebusiet. 8 En Ik 

zal Mij rondom Mijn huis legeren, vanwege het heirleger, vanwege den doorgaande, en 

vanwege den wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorga; want nu heb Ik het 

met Mijn ogen aangezien. 9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! 

Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een 

ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen. 10 En Ik zal de wagens uit Efraim uitroeien, en 

de paarden uit Jeruzalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en Hij zal den heidenen 

vrede spreken; en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de 

einden der aarde.”  

 Bűnvalló imádság, feloldozás – Schuldbelijdenis, genadeverkondiging  

 Ének, zingen: MRÉ 42: 1 – Mint a szép, híves patakra – Psalm 42:1 
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 Imádság Szentlélekért – Gebed om verlichting me t de Heilige Geest 

 Ének – Zingen voor de prediking: 212 (MRÉ): 1-4: A nagy király jön: Hozsánna, 

hozsánna – Melodie is van Ps 32. 

 Tweede Schriftlezing: Mattheus 21:1-11. 

„En als zij nu Jeruzalem genaakten, en gekomen waren te Beth-fage, aan den Olijfberg, toen 

zond Jezus twee discipelen,2 zeggende tot hen: Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en 

gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar; ontbindt ze, en brengt ze 

tot Mij. 3 En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van node heeft, 

en hij zal ze terstond zenden. 4 Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen 

gesproken is door den profeet, zeggende: 5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, 

zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin.  

6 En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen 

had, 7 Brachten de ezelin en het veulen, en leiden hun klederen op dezelve, en zetten Hem 

daarop. 8 En de meeste schare spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen takken 

van de bomen, en spreidden ze op den weg. 9 En de scharen, die voorgingen en die volgden, 

riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des 

Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen! 10 En als Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele 

stad beroerd, zeggende: Wie is Deze? 11 En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van 

Nazareth in Galilea. 

 Igehirdetés – Verkondiging - Textus: Máté 21:1-11 

Ének – Zingen MRÉ 475 – Új szívet adj, Uram énnekem  

 Imádság, csendes imádság, Mi Atyánk – Gebed, stil gebed, Onze Vader  

 Záróének – Slotlied: MRÉ 389 – Úr lesz a Jézus mindenütt - Jezus zal heersen 

waar de zon Gz 281 (LvdK)  

 Áldás – Zegen  


