Liturgie eredienst 14 april 2019
“De Ontmoeting” te Scheemda
Voorganger: Ds. A.W. Baan
Organist:
W. Grezel
Palmpasen
Vooraf oefenen
Lied 557:1

Hosannalied
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Welkom en mededelingen
Psalm 122:1,2

2
Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
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Bemoediging en groet
V: Onze hulp in de naam van de Heer
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: En het werk van zijn hand niet loslaat
V: Er is genade voor ons en vrede
Van God onze vader en van Jezus Christus
Lied 122: 3
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.
Gebed om ontferming
Kyrielied; Lied 561:1

Gebed om de Geest
Schriftlezing : Lucas 19:28-40
29Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen
vooruit 30en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden
veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 31Als iemand
jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het
nodig.”’ 32De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had
gezegd.33Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het
los?’ 34Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze
wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 36Onderweg spreidden de leerlingen
hun mantels voor hem op de grond uit. 37Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon
de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze
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hadden gezien. 38Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de
hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester,
berisp uw leerlingen.’ 40Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de
stenen het uitschreeuwen.’
Lied 550: 1, 2, 3

2
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.

3
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Schriftlezing Filipenzen 2: 5-11
5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte van God had, hield
zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.9Daarom heeft God hem hoog verheven en
hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie
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zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus
Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
Lied 557: 1, 2, 3

2
Zoon van God en zoon van David,
priester zonder waardigheid
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden,
ja gestorven
voor ons aller zaligheid.

3
Alle leven moet zich buigen,
voor U buigen mettertijd,
al wat stem heeft zal getuigen
dat Gij heer en meester zijt,
God heeft U een naam gegeven,
hoog verheven
boven alle namen uit

Preek
Orgelspel
Dankgebed en voorbeden
Collecte
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Hosanna-lied

Intocht kinderen
Slotlied lied 556:4, 5

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!
Zegen
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