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Thema: Jezus huilt over Jeruzalem 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 122: 1 en 3  
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 

3. Bid heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

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 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 1010: 1 en 2 
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

Gebed bij de opening van de Schriften 

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 Kinderkerk 

Lezen   Jeremia 13: 15-17 
door Peter Lotterman 



Zingen  Lied 1008: 1 en 3 
1. Rechter in het licht verheven,  
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven,  
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven,  
troost ons met uw tederheid. 

3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

Lezen   Lucas 19: 41-48 

Zingen  Lied 737: 1 t/m 5  
1. Jeruzalem, mijn vaderstad, 
mijn moederhuis, wanneer 
zal ik u zien zoals ge zijt, 
de bruid van onze Heer? 

2. Daar is geen pijn en geen verdriet, 
geen afgunst en geen nijd, 
en angst en armoe zijn er niet 
maar altijd vrolijkheid. 

3. Daar is geen zon, daar is geen maan, 
geen mist, geen duisternis, 
maar ’t licht komt van de troon vandaan 
waar de Messias is. 

4. En zeker is geen ziekte daar, 
geen ongeluk, geen dood, 
geen boze duivel, geen gevaar 
en geen gebrek aan brood. 

5. God geve mij, Jeruzalem, 
dat ik eens op een dag 
een pelgrim aan uw poorten ben 
en dat ik binnen mag. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

In memoriam Aat Brakel 
Zingen  Lied 221: 1 
Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

Gebeden 

Collecte  Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 

Slotlied   Lied 1014: 1, 2, 4 en 5  
1. Geef vrede door van hand tot hand,  
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam,  
behoed haar voor gevaren. 

2. Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

4. De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 

5. Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 

Wegzending en zegen 


