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6e zondag Veertigdagentijd
Palmpasen

Ter inleiding
Vandaag lezen we hoe Jezus feestelijk ingehaald wordt. De
mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw
begin maken. Daarom zijn er veel vrolijke liederen. Aan het einde
van de dienst zulle de kinderen met hun palmtakken ons feestelijk
vergezellen.
Bij de bloemschikking
De intocht in Jeruzalem. De 8 flessen zijn verdeeld, 4 flessen aan
de ene kant van de ‘weg’ en 4 flessen aan de andere kant. In de
flessen zien we gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het
een poort.
Jezus betreedt de stad vanuit het oosten als Messiaspretendent.
Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt
vanaf de olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren tot
zijn volk.
Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar ook verdriet.

INTREDE
muziek

O

:

orgel- of pianospel

welkom

O

:

Woord van welkom en mededelingen

we gaan staan
intochtslied

G

:

1.Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen.
2.Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand komt hier straks weer vrijuit!
Niemand te veel, niemand te weinig.
Niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar
Tot ooit en overal, wij leven van elkaar.
3.Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt
Jij die de hele wereld draagt!
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt.
Tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn.
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we gaan zitten
stil gebed
groet
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De vrede van de HEER is met u allen
EN ZIJN GENADE IS MET U.
We vinden steun en hulp bij de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die open staat voor ieder mensenkind,
voor u en voor mij, zodat wij kunnen leven.
Dwars door het donker, op weg naar het licht.
AMEN

psalm van de zondag

G

:

lied 118: 1 en 6

kyrie

V

:

smeekgebed, afgesloten door

getemperd gloria

G

:

lied 547: 1, 2, 3, 4 en 5

bemoediging en
drempelgebed

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed van de zondag

:

evangelie

V

:

Lukas 19: 29- 40, naverteld

gesprek

V

:

gesprek met de kinderen

lied

G

:

Wij bidden om een nieuw begin, couplet 6 + refr.
(refrein)

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd voor het veertigdagenproject.
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evangelie

V

:

Lukas 19:29-40

acclamatie

G

:

lied 550

uitleg

V

:

verkondiging

lied

G

:

lied 841

met de kinderen

V

:

over een compliment maken

GAVEN EN GEBEDEN
inzameling vd gaven

D

:

Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. werelddiaconaat 2. kerk 3. (Boterham)
veertigdagenproject

gebeden

V+D

:

Voorbeden … zo bidden wij:

G

:

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.(lied 368d)

G

:

Onze Vader (oecumenische tekst)

onze vader
ZENDING EN ZEGEN

Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.
slotlied

G

:

lied 538: 1, 3 en 4

uitzending

V
G

:
:

Zegen
AMEN, AMEN, AMEN

De kinderen gaan voorop met hun palmpasen stokken, terwijl we zingen:
lied

G

:

lied 555
Refrein
Dans en zing:
hosanna voor de koning;
dans en zing:
hosanna voor de Heer!
1.Op een ezel komt Hij aan
om naar Jeruzalem te gaan. Refrein
2.Zwaai de takken heen en weer:
zegen en vrede voor de Heer! Refrein

muziek

O

:

orgel- of pianomuziek

Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?
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