Liturgie 14 april 2019 – 6e zondag in de veertigdagentijd
Palmzondag
Afbeelding 1
Lied voor de dienst: Wees welkom allemaal
1. Wees welkom allemaal, wees welkom éénmaal,
andermaal, we hebben hier een uurtje feest met
mensen één van hart en geest, dat maakt het leven
fijn voor groot en voor klein.
2. Wees welkom allemaal, en luister naar een
mooi verhaal, van Jezus die de mensen kent, hoe
groot, of ook: hoe klein je bent. Hij wil er altijd
zijn: voor groot en voor klein.
3. Wees welkom allemaal, een beetje stil en
geen kabaal, maar zingen mag je allemaal, met
zingen bid je wel tweemaal, dus zing maar met ons
mee, en bid nu voor twee

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.

We worden stil voor God
Kyriegebed
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Zingen: 40 dagen lied
Kinderen gaan naar de nevendienst

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: Lucas 19: 29 – 46
Zingen: Uit Hoop voor alle volken: lied 34 uit Zimbabwe
Als ik geloof en ji 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!
Overdenking (afbeelding 2, 3 en 4)
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
Zingen: Nlb 555
1. Op een ezel komt Hij aan
om naar Jeruzalem te gaan.
2. 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!
Gebeden
Collecte
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 5
Doven van de kaars
Zegen
Gezongen Amen
Afbeelding 6

