Liturgie zondag 9 april 2017, 6e zondag in de veertigdagentijd

Palmzondag
Afbeelding 1
Zingen:
Should there be any rivers we must cross
Should there be any mountains we must climb
God will supplt all the strength that we need
Give us strength till we reach the other side.
refrein
We have come from every nation, God has already signed our name. Jesus
took his blood and he washed my sins.. he washed them all away. Yet there
are those of us who have laid down our lives but we all shall meet again on
the other side.
refrein
Refrein:
Soon and very soon
We are going to see the King

No more cryin there,
We are going to see the King

Soon and very soon
We are going to see the King

No more cryin there,
We are going to see the King

Soon and very soon
We are going to see the King
Hallelujah, hallelujah,
We're going to see the king

No more cryin there,
We are going to see the King
Hallelujah, hallelujah,
We're going to see the King

Afbeelding 2 en 3
Welkom en mededelingen
Zingen: NLB 118: 1 en 3
1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

3. ’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men bouwt op man en macht.
’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men hulp van vorsten wacht.
Toen ik mij wenden kon noch keren,
omsloten door der volken ring,
doorbrak ik in de naam des Heren
de knellende omsingeling.

Stil gebed
Kyriegebed
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Wanneer de kinderen naar de kindernevendienst gaan,
zingen we het lied van de veertigdagen
1. De zon komt op en geeft ons licht,
2. Sta op en kijk je ogen uit,
zo brengt de hemel een bericht.
voel zachte warmte op je huid.
Want na het donker van de nacht
God ziet waar jij je best voor doet
komt altijd weer een nieuwe dag.
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.
3. God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?

Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin.

Lezing: Jesaja 50: 4-8a
Zingen: NLB 858: 1, 2 en 3
1. Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

2. Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

3. Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.

Gedoopt in U, een nieuw bestaan
dat slaat geen dood meer stuk.

Lezing: Marcus 11: 1-11
Zingen: uit Hoop voor alle volken
Als ik geloof en jij gelooft lied 34 ui Zimbabwe
Afbeelding 4 en 5
Als ik geloof en jij gelooft en samen bidden wij,
Dan komt de goede Geest tot ons en zie: Gods volk wordt vrij,
En zie: Gods volk wordt vrij en zie Gods volk wordt vrij:
Dan komt de goede Geest tot ons en zie: Gods volk wordt vrij.
Verkondiging (afbeelding 6,7 en 8)
Zingen : NLB 552
1. Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.

Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord

2. Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

3. Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Looft God, want Hij is goed!

Kinderen komen terug van de nevendienst
Zingen: NLB 555
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
Refrein:
Dans en zing:
hosanna voor de koning;
dans en zing:
hosanna voor de Heer!
Dankgebed- Stil gebed – Onze Vader
Collectes
Slotlied: NLB 871
1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2. Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3. Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4. Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

Afbeelding 9
Zegen
Afbeelding10

