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Thema: Jezus gaat naar Jeruzalem 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 118: 7 en 9  
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. 

9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en wees verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Projectlied 
Met deze verhalen gaan wij richting Pasen 
en volgen de weg zoals Jezus die ging. 
Samen met Hem zijn wij onderweg, 
wij volgen Hem tot aan een nieuw begin. 

Kinderen gaan naar Lange Kinderkerk 

Gebed om vergeving 
afgewisseld met  Psalm 51: 1, 4 en 5 
1. Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht, 
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. 
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. 
Door eigen schuld verzink ik in de nacht. 
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, 
reinig mij door uw diepe mededogen. 
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, 
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen. 

4. Voltrek de reiniging en raak mij aan 
met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 



dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 

5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilige Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 

Genadeverkondiging 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Jesaja 50: 4-7 
door Peter Lotterman 

Lezen   Lucas 19: 28-40 

Zingen  Lied 554: 1, 2 en 4  
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. 

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. 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  Hij kwam bij ons - Opwekking 268  
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 

Refrein 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 



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. 
Refrein 

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, stil gebed, Onze Vader 

Collecte   
Kinderen komen terug uit de Oppas 

Slotlied   Lied 442  
1. Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

Wegzending en zegen 


