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Pianospel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
Kaarsen worden aangestoken

Uitleg bloemschikken

Lied: LB 207

1 De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.

2 O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

3 Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schande en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld,

4 opdat wij wandelen als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.

Stilte    

Bemoediging en groet

Inleiding

Opmaat voor het kyriegebed: LB 547: 1
1 Met de boom des levens wegend op zijn rug

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
refrein

Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Kyriegebed met als refrein: het kyrie van LB 547

Gebed
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SCHRIFT

Evangelielezing: Matteüs 21: 1-11
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leer-
lingen op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een
ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me.
En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen
meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: ‘Zeg tegen
Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het
jong van een lastdier.”’
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het
veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreid-
den velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit
op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luid-
keels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna
in de hemel!’
Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men
weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’

Lied: LB 550
1 Verheug u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

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.

Overdenking

Pianospel
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Lied: LB 556: 1, 3 en 5
1 Alles wat over ons geschreven is, 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

3 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.

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.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied: Waar U in eenvoud binnenrijdt 
(A.C. Bronswijk; mel.: LB 753)

1 Waar U in eenvoud binnenrijdt,
waar het hosanna klinkt,
waar liefde U haar palmen spreidt,
daar is God mensgezind.

2 Waar mensen vrienden zijn in God,
waar leven wordt gedeeld,
waar.de grenzen opgebroken zijn,
daar wordt de mens geheeld.

3 Waar U bij ons uw intocht houdt,
waar licht is, nieuwe groei,
waar.de lentemorgen zich ontvouwt,
daar komt de mens tot bloei.

Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Pianospel
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Wij zijn de eersten niet, Niek Schuman

Gebed bij twijfel

Wij zijn de eersten niet die stil, maar woedend vrezen:
het is niet waar, dat koninkrijk
dat komt, het is een goed bedoeld,
begrijpelijk en vroom bedrog.
Wij zijn de eersten niet
die zuchten onder de geschiedenis:
één stroom van bloed, onafgebroken
series rampen, haat, geweld,
voortdurend vechten om te overleven,
en waarvoor, waarheen,
is er iemand die het antwoord weet?

Maar telkens weer kom ik U tegen,
op het spoor gezet door goede mensen,
betrouwbaar en eerlijk voor U,
en zij zijn U blijven vertrouwen,
in de donkere uren van hun leven
zijn zij de worsteling met U begonnen
en lieten U niet los, op hoop van zegen.
En telkens weer zie ik die ene mens
die eenzaam was en zelfs door U verlaten,
maar die U niet verliet, zijn vrienden hielp
en zei: Ik ben de waarheid en het leven
en wijs de weg naar God die liefde is.

Wij zijn de eersten niet, wij laten U niet los
tenzij Ge ons zult zegenen.
Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp.
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