ORDE VAN DIENST
Palm- en Passiezondag
18 maart 2018
Thema: Jezus komt in 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 in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
Gesprek met de kinderen
Zingen
Projectlied ‘In goede aarde’
6. Ooit toen Jezus op een ezel aankwam in Jeruzalem,
riep men: ‘Daar komt onze koning! Buig je hoofd en juich voor Hem!
Hij is ons door God gegeven, zal ons leiden vanaf nu.
Hij is onze nieuwe koning! Eer zij God! Wij danken U!’
Kinderen gaan naar de Kinderkerk
Gebed om ontferming
Zingen
Lied 558: 1, 2, 6 en 9
1. Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

2. Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

6. Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

9. Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

Gebed bij de opening van de Schriften
Lezen
Jesaja 50: 4-9
door Rien Oostveen

Zingen
Lied 586
1. Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.

2. Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven –
weergaloos is Hij alleen.

3. Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.

4. Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen –
stervende pleit hij hen vrij.

Lezen

Marcus 11: 1-11

Zingen
Lied 435: 1 en 4
1. Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer.
Juich blijde, zing uw God ter eer,
loof Hem, die sterk van daad
de deuren binnengaat.

4. Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vreê
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u ’t leven weer!

Uitleg en verkondiging
Muzikaal intermezzo
Gebeden
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk met Palmpaasstokken
Zingen
Hosanna, hosanna - Jan Visser
Hosanna, hosanna! We maken een rij
Hosanna, hosanna! Want de Koning komt voorbij
Refrein:
Gezegend is Hij Die komt in de naam
Die komt in de naam van de Heer
Hosanna, hosanna! Hij rijdt door het land
Hosanna, hosanna! Neem een palmtak in je hand
Refrein
Hosanna, hosanna! De vijand opzij!
Hosanna, hosanna! En dan eindelijk weer vrij
Refrein
Hosanna, hosanna! We maken een troon
Hosanna, hosanna! Het wordt allemaal sjaloom
Refrein
Hosanna, hosanna! Maar zie je het niet?
Hosanna, hosanna! Onze Koning heeft verdriet
Refrein
Collecte
Overgang naar de Stille Week
Lezen

Filippenzen 2: 5-11

Zingen
Lied 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!
Wegzending en zegen

Zingen ‘Amen’

