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O rde  van  d iens t
voor de viering op Palmzondag, 14 April 2019

Voorganger: pastor Hessel Hansma
Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan

Vandaag is het de zondag van Palmpasen, het begin van de stille week
die leidt naar Pasen. De kinderen maken vandaag een Palmpasenstok, zij
komen straks in processie de kerk binnen. Op Palmzondag mengt zich het
Hosanna voor die bijzondere koning op een ezel met het duister van zijn
aanstaande kruisiging. De evangelielezing uit Marcus vertelt het verhaal
van de intocht in Jeruzalem. De lezingen uit Jesaja en Filippenzen laten
zien wie deze koning eigenlijk is. Ida Gerhardt maakte een gedicht dat
verwijst naar het verhaal van de intocht: 

 
 

Dank aan een ezel 

   

Gij met uw zachtzinnige oren  

 en uw geduldig gezicht:   

ik ben u zeer verplicht.

Dat gij het hebt aan willen horen

  hoe toenmaals het is geschied; 

  en hoe mij de ander verried.

En dat ge zelfs niet hebt bewogen,

   mij slechts hebt getroost met uw ogen. 

  Dat kunnen de ménsen niet.

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen
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DIENST VAN HET BEGIN

Stilte

Zingen: Lied 647: 1 en 2

Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

Begroeting

Gebed op de drempel

Zingen: Lied 647: 3 en 4

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam

Kyrië:  Wij bidden U, God, om uw ontferming   
over het leven dat wordt aangevallen en aangevochten,  
om elk mens die niet wordt eerbiedigd.   
Wij bidden dat Gij zult komen   
om te richten, recht te doen,  
dat de machten die mensen vernederen en kapot maken worden
uitgewist. Daarom roepen wij zingend tot U:

Zingen: Lied 547: alle verzen

Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
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want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Groet:
Voorganger: De Levende zal bij jullie zijn! 
Allen:  EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN!

Gebed

Aansteken bijbelkaars door jongere 

Lezen: uit Jesaja 52 en 53

Zingen: Lied 160a: 1, 2 en 3

Die rechtens God gelijk
komt van de Vader voort,
de koning van zijn Rijk,
Gods beeld en scheppend woord,
Hij heeft zichzelf ontdaan
van alle heerschappij –
Hij kwam in ons bestaan,
Hij werd een mens als wij.

Hij werd ons aller knecht,
zijn deemoed was zo groot.
Hij stond voor ons terecht,
gehoorzaam totterdood.
Maar God heeft Hem gesteld
hoog aan zijn rechterhand.
God heeft zijn naam gemeld
aan hemel, zee en land,

opdat zijn macht verstaan al wie Hij ’t aanzijn geeft –
opdat in Jezus’ naam zich buige al wat leeft,
opdat wij met elkaar God geven alle eer,
belijdend voor elkaar dat Jezus is de Heer

Lezen: Lucas 19: 28-40
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Zingen: Psalm 24: (nieuwe psalmberijming) 1, 2 en 5

De hele wereld om ons heen
is van de HEER, van Hem alleen,
met alle wezens die er leven.
Het vasteland blijft stevig staan,
verrezen uit de oceaan.
De HEER heeft het zijn plaats gegeven.

Wie mag de tempel binnengaan?
Wie kan er op Gods hoogte staan?
Wie zal Hem op zijn berg vereren?
De mens die schone handen houdt,
niet op bedrog of list vertrouwt
en nooit een valse eed zal zweren.

Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak jullie doorgang wijd en hoog,
geef ruimte aan de grote koning.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER die hemellegers leidt.
Hij komt vol glorie naar zijn woning.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Uitleg en verkondiging

Gebeden
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U zingend”,   waarop wij
zingend antwoorden met Lied 331, “Roep onze namen” (tekst H. Oosterhuis,
melodie T. Löwenthal):

Mededelingen

Moment voor de jongeren

Inzameling van de gaven

De KINDEREN komen nu in de kerk met hun Palmpaasstokken. Zij lopen in
optocht door de kerk, en we zingen:  “Klim in de hoogste bomen” 
                                                       (tekst: Hanna Lam, melodie  W. ter Burg)
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Vertel op alle wegen,  
dat Hij in aantocht is. 
Hij brengt ons heil en zegen,  
geen vijand houdt Hem tegen, 
geen macht die sterker is. 2x 

Vlag met de groene twijgen  
en maak voor Hem ruim baan! 
Wij, die naar de vrede hijgen,  
wij kunnen niet meer zwijgen: 
Zijn koninkrijk breekt aan! 2x 

Gooi nu maar opgetogen  
de mantels op de grond: 
Hosanna in de hoge!  
Wij maken erebogen: 
Gezegend Hij die komt! 2x

En: Lied 551: alle verzen

Hosanna, hosanna,
de Heer komt voorbij,
de Heer komt voorbij.
Hij rijdt op een ezel,
gezegend is Hij.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna, Hosanna!

Hosanna, hosanna,
nu nadert de stoet,
nu nadert de stoet.
Wij komen met palmen
Hem blij tegemoet.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna, Hosanna!

Hosanna, hosanna,
wij roepen het rond,
wij roepen het rond,
en spreiden de mantels
voor Hem op de grond.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna, Hosanna!

Hosanna, hosanna,
geprezen zijt Gij,
geprezen zijt Gij,
o Jezus Messias,
want Gij maakt ons vrij.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna, Hosanna!
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Uitleg van de palmpasenstok

We zingen aan het begin van de Stille Week Lied 556: alle verzen

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

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.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

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!

ZEGEN 

Voorganger: Over onze harten, onze huizen 
Allen:  DE ZEGEN VAN GOD. 
Voorganger: In ons komen, in ons gaan 
Allen:  DE VREDE VAN GOD. 
Voorganger: In ons leven, in ons geloven 
Allen:  DE LIEFDE VAN GOD. 
Voorganger: Aan ons eind en nieuw beginnen 
Allen:  DE BARMHARTIGHEID VAN GOD,   
            OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN.   
      AMEN. 

Kinderen stellen zich op in het middenpad en we verlaten zingend de kerk met

Lied 555: 1 en 2
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refrein: Dans en zing:
hosanna voor de koning;
dans en zing:
hosanna voor de Heer!

Op een ezel komt Hij aan
om naar Jeruzalem te gaan.

refrein: Dans en zing:
hosanna voor de koning;
dans en zing:
hosanna voor de Heer!

Zwaai de takken heen en weer:
zegen en vrede voor de Heer!

refrein: Dans en zing:
hosanna voor de koning;
dans en zing:
hosanna voor de Heer!

Orgelspel
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