Liturgie
21 april 2019
Palmzondag

Vandaag wordt de Heilige doop bediend aan:
Annemijn van den Broecke

Voorganger:
ds. Elsje Braam
Ouderling van dienst: Cees van Bockel
Organist:
Marijn Slappendel

Open Hof, gezamenlijke dienst

Aanvang: 10.00 uur

VOORBEREIDING
Orgelspel 'Präludium' Op. 32/1 van H.F. Micheelsen (1902-1973)
Welkom en mededelingen
In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken (hierna gaat de gemeente staan)
Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed:

V: Lieve God,
in ons is er een verlangen naar U,
wij zien uit naar U,
wij willen stil worden
om Uw stem te horen.
Kom en laat ons weten
dat wij uw mensenkinderen zijn,
vandaag en morgen,
en altijd.
G: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN.

Aanvangslied:

Psalm 118: 1 en 9

Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

(de gemeente gaat zitten)
Kyrie:

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de
nood van de wereld.
Kyrielied: 561

Inleiding op de dienst
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BEDIENING HEILIGE DOOP
Inleiding - Doopgebed - Doopbelofte
Lied: Kind, wij dragen je op handen

2 Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken,
ben je hier niet meer alleen.
Refrein

3 Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen,
van een altijd nieuw begin.
Refrein

4 Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist.
Refrein

De kinderen komen naar voren
Het doopvont wordt gevuld
Doop
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Dooplied: Jouw leven staat aan het begin (staande)

4 Dit teken is een heilgeheim,
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
Refrein

5 Zo komt jouw leven aan het licht,
Zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
En jou tot bondgenoot gemaakt!
Refrein

De doopkaars en felicitatiekaart van de kindernevendienst
Gebed van de zondag
Moment met de kinderen
Projectlied
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De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de kindernevendienst

DE SCHRIFTEN
Evangelielezing: Lukas 19: 29-40
29

En het gebeurde, toen Hij dicht bij Betfagé en Bethanië gekomen was, bij de berg
die de Olijfberg heette, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond.
30
Hij zei: Ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen
vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los
en breng het hier.
31
En als iemand u vraagt: Waarom maakt u dat los, dan zult u zo tot hem spreken:
Omdat de Heere het nodig heeft.
32
En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals Hij hun gezegd
33
had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen:
34
Waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden: De Heere heeft het nodig.
35
Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen
geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop.
36
Toen Hij nu verderging, spreidden zij hun kleren onder Hem uit op de weg.
37
Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele
menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om
alle machtige daden die zij gezien hadden.
38
En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de
Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.
39
En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester,
bestraf Uw discipelen.
40
En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen
zouden zwijgen.
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Lofprijzing:
(staande)

Preek

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Lied: 344
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst in optocht met de
palmpaasstokken die zij gemaakt hebben. Tijdens de optocht zingen wij:
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Collecten:

Orgelspel

2.

Wees welkom, wees welkom, o Vredevorst,
in de naam van de God van Israël.
Wees welkom, wees welkom, o Vredevorst,
in de naam van de God van Israël.
refrein

3.

Hij geeft ons het leven en overvloed
in de naam van de God van Israël.
Hij geeft ons het leven en overvloed
in de naam van de God van Israël.
refrein

4.

Gij brengt en verkondigt het jubeljaar
in de naam van de God van Israël.
Gij brengt en verkondigt het jubeljaar
in de naam van de God van Israël.
refrein

5.

Gij zendt van de Vader de Heil’ge Geest
in de naam van de God van Israël.
Gij zendt van de Vader de Heil’ge Geest
in de naam van de God van Israël.
refrein

1. KIAC project
2. Voor de kerkdienst
'Passacaglia' Op. 32/3 van H.F. Micheelsen
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Slotlied:

Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer
(melodie lied 556 - staande)
1.

Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer.
Gods knecht ten voeten uit rijdt bij ons binnen.
Zou nu de aangename tijd beginnen
en neemt voorgoed de vijandschap een keer?

2. De eigenmacht van mensen is nog groot;
het lijfsbehoud verblindt ons aller ogen.
Dat hier Gods weg gegaan wordt blijft verborgen
en loopt gehoorzaamheid aan Hem dan dood?
3.

Door deze dagen heen voert ons de weg
van Hem, die toont hoe vrede bloeit uit lijden.
Waar rondom Hem verraad en leugen strijden
wordt Hij ons als de waarheid aangezegd.

4. Te kostbaar in Gods ogen is zijn bloed.
Hij maakte het tot drager van het leven.
Wij mogen hoopvol ons op weg begeven
totdat Hij komt als koning. Wees gegroet!

Zegen, door de gemeente beantwoord met gezongen 'Amen'
Orgelspel

'Tokkata' Op. 32/2 van H.F. Micheelsen

* Na de dienst is er koffie, thee of limonade
* Vanavond om 19.00 uur is er in de Grote of Barbarakerk een vesper waarin de
Barbara Cantorij het lijdensverhaal volgens de evangelist Johannes uitvoert
getoonzet door Johann Sebastian Bach.
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