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Zonder verwijt, hij moet hebben geweten
wat er zou gaan gebeuren.
Ik heb geen antwoord.
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Voorganger: ds. Harry Gijsen
organist:
Peter de Rijke
lector:
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Zingen lied 551 : 1 en 2

Palmzondag 14 april 2019 10.00 uur
De Palmzondag heeft een tweeledig karakter. Enerzijds vieren we de
intocht van de Heer in Jeruzalem-het einde van de Veertigdagentijd,
anderzijds beginnen we de uittocht van Jezus te gedenken. Beide
aspecten komen in deze viering naar voren. De viering van het
Paasfeest vanaf Witte Donderdag tot Paasmorgen vormt, hoewel er
meerdere diensten gehouden worden, één geheel. Het gaat om het
ene hele gebeuren van het Paasfeest. Je kunt eigenlijk geen dag
missen. Wie met Paasmorgen binnenvalt komt eigenlijk te laat.
Al die mooie beloften
De grazige weiden, de stille wateren,
ik heb ze gezocht en inderdaad gevonden,
ze waren nog mooier dan mij was beloofd,
prachtig.
En in dit liefelijk landschap de zoon
van de Maker, aan een boom genageld,
maar geen spoor van geweld
of verzet, alleen maar vrede, rust.
Zijn lege ogen kijken het landschap in,
om zijn mond spelen eeuwige vragen,
waarom dan, wie ben je, waar was je, e.d.

2. Hosanna, hosanna,
nu nadert de stoet,
nu nadert de stoet
Wij komen met palmen
Hem blij tegemoet.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna, hosanna!

2. Lang verwacht is koning Jezus,
door de mensen hoog geprezen.
Maar al zweeg heel Israël,
dan nog riepen stenen wel:
Hosanna, hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.

lied 554: 1 en 2

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Voorbereiding:
Zingen: Psalm 118: 1, 7 en 10 (staande)
1. Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.
Laat mij de voorhof binnentreden
en loven ‘s Heren majesteit.
Dit is de poort, de poort des Heren,
Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren,
nu ik uw antwoord heb verstaan.
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.

Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Gebed van de Palmzondag
Aansteken kaars voor de kinderen
Projectlied
(gaan zitten)

Zingen: lied 556: 1 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.
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 kruisigt Hem!
Kyriegebed
Zingen: lied 281: 1, 4 en 5
1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
4. Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
5. Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Heilige Schrift
Uitleg liturgisch bloemwerk

Eerste lezing: Lucas 19: 28 – 40

Zingen: lied 551
1. Hosanna, hosanna,
de Heer komt voorbij,
de Heer komt voorbij.
Hij rijdt op een ezel,
gezegend is Hij.
Hosanna, hosanna,
hosanna.
Hosanna, hosanna!
2. Hosanna, hosanna,
nu nadert de stoet,
nu nadert de stoet
Wij komen met palmen
Hem blij tegemoet.
Hosanna, hosanna,
hosanna.
Hosanna, hosanna!
3. Hosanna, hosanna,
wij roepen het rond,
wij roepen het rond,
en spreiden de mantels
voor Hem op de grond.
Hosanna, hosanna,
hosanna.
Hosanna, hosanna!
4. Hosanna, hosanna,
geprezen zijt Gij
geprezen zijt Gij,
o Jezus Messias,
want Gij maakt ons vrij.
Hosanna, hosanna,
hosanna.
Hosanna, hosanna!
Prediking

Lied: lied 554
1. Welkom, welkom, koning Jezus,
vredelievend op een ezel.
Kom, wij leggen mantels neer
als een loper voor de Heer:
Hosanna, hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.
2. Lang verwacht is koning Jezus,
door de mensen hoog geprezen.
Maar al zweeg heel Israël,
dan nog riepen stenen wel:
Hosanna, hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.
3. Ongewenst is koning Jezus,
door de mensen afgewezen.
Hoor, de tranen in zijn stem
klagen om Jeruzalem:
O dochter van Sion,
begrijp toch vandaag
dat God jou genadig wil zijn.
4. Welkom, welkom, koning Jezus,
laat uw vrede ons genezen.
Bij de intocht van uw woord
is ons hart een open poort.
Hosanna, hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.
Gaven
Inzameling der gaven
1e: KIA 40dagentijd: Stop kinderarbeid in India
2e: Beheer en Onderhoud

Gebeden afgesloten met het gezamenlijk gebeden:
Onze Vader...
Slotlied: lied 561
1 O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.
2 Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.
3 De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.
4 O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,
5 opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn
Wegzending en zegen
Gemeente zingt: Amen(3x)
Uitgangscollecte: PKN Jeugdwerk JOP

Na de dienst bent u welkom voor een kopje thee of koffie in de
gemeentezaal.

