Liturgie 28 maart 2021 - 6e zondag 40-dagentijd, Palmzondag
Afbeelding 1
Lied voor de dienst: Jesus Christ superstar; hosanna
http://www.youtube.com/watch?v=OXDmfAB42zO
Mededelingen
Psalm 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 en spreken uit Vrede zij u allen
Belijden onze schuld
We doven de 6e kaars en filmpje
Kinderlied: En toch is hij koning
http://www.youtube.com/watch?v=dgNBis2nA6w
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Jesaja 50: 4 – 8a
Lied: 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
Filmpje sela; juich hosanna
http://www.youtube.com/watch?v=1a2YMkMw9i4

Preek (afbeelding 2)
Lied: Nlb 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 tevoren 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.

Gedicht verstil in mij kracht van Christus
http://www.youtube.com/watch?v=6GGFb6LX3U
Gebeden
Lied: Nlb 871: 1, 2 en 4
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.

4. Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.
Zegen
Filmpje met lied dat de overgang maakt naar de stille week
http://www.youtube.com/watch?v=tnEYJs5XM48
Ik wil jou van harte dienen

