
Liturgie voor zondag 9 april 2017 
Palmzondag / Passiezondag 

  
Muziek vooraf  
  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als voorbereiding op de 
dienst. 
  
Het luiden van de klok - moment van stilte 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 

Psalm 118:1 en 8       
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. 
  
8 De steen, die door de tempelbouwers 
   verachtelijk was een plaats ontzegd, 
   werd tot verbazing der beschouwers 
   ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
   Dit werk is door Gods alvermogen, 
   door 's Heren hand alleen geschied. 
   Het is een wonder in onze ogen. 
   Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
  
Begroeting en Bemoediging:  
v. De Heer zij met u 
g. Ook met u zij de Heer 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer onze God 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. en niet laat varen het werk van zijn handen. 
  
v. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
g. AMEN  
  
Zingen: Psalm 118: 9 
9 Dit is de dag, die God deed rijzen, 
   juich nu met ons en wees verblijd. 
   O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
   geef thans het heil door ons verbeid. 
   Gezegend zij de grote koning 
   die tot ons komt in 's Heren naam. 
   Wij zegenen u uit 's Heren woning, 
   wij zegenen u al tezaam. 
       Gemeente gaat zitten 
Welkom en inleiding 
  
Gebed voor de nood van de wereld 
  
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 mogen 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. Loof God, want Hij is goed! 
  
Gebed om verlichting door de heilige Geest 
 
Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan 
Zingen: Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan 
  Zet ons in uw licht, verhef uw Aangezicht 
  en open hart en oor, doordring ons met uw Woord 
  
Lezen uit Wet en Profeten:  Jesaja 53: 1-7 
 
Zingen: NLB 586 
1 Zie de mens die in zijn lijden  
teken werd voor alle tijden van wat liefde dragen kan. 
  
2 Weerloos heeft hij heel zijn leven  
zich aan anderen gegeven - weergaloos is hij alleen. 
  
3 Die hem ooit op handen droegen 
zijn dezelfden die hem sloegen en die vroegen om zijn dood. 
  
4 Maar nog is zijn hart bewogen 
om hun blinde onvermogen - stervende pleit hij hen vrij. 
  
Lezen uit het Evangelie:  Marcus 11:1-11 
 
Zingen: NLB 551 
1 Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij, 
de Heer komt voorbij. Hij rijdt op een ezel, 
gezegend is Hij. Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, hosanna! 
  
2 Hosanna, hosanna, nu nadert de stoet, 
nu nadert de stoet Wij komen met palmen 
Hem blij tegemoet. Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, hosanna! 
  
3 Hosanna, hosanna, wij roepen het rond, 
wij roepen het rond, en spreiden de mantels 
voor Hem op de grond. Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, hosanna! 
  
4 Hosanna, hosanna, geprezen zijt Gij 
geprezen zijt Gij, o Jezus Messias, 
want Gij maakt ons vrij. Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, hosanna! 
 



  
Uitleg en verkondiging 
Stilte  
  
Zingen: NLB 435 
1 Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
   Wie is het, die hier binnenrijdt? 
   Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
   en Heiland vol barmhartigheid! 
   Hij geeft de wereld 't leven weer. 
   Juich blijde, zing uw God ter eer,  
   loof Hem, die sterk van daad 
   de deuren binnengaat. 
  
2 Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
   zachtmoedigheid zijn metgezel. 
   Hij draagt een kroon van heiligheid, 
   een scepter van barmhartigheid. 
   Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
   juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
   door Hem geschiedt Gods raad, 
   zijn heerschappij bestaat! 
  
3 Gezegend was het land de stad, 
   waar deze Koning binnentrad. 
   Gezegend 't hart, dat openstaat 
   en Hem als Koning binnenlaat. 
   De Zonne der gerechtigheid 
   verblindde niet door majesteit; 
   maar wat in duister sliep, 
   ontwaakte, toen Hij riep. 
  
4 Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
   Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
   De palmen van uw eerbied spreidt 
   de weg langs, die uw Koning rijdt. 
   Hij komt tot u met troost en vreê 
   en brengt u heil en liefde mee. 
   Geprezen zij de Heer,  
   Hij geeft u 't leven weer! 
  
 
Dankzegging  - voorbeden - stil gebed - Onze Vader   
  
Inzameling van de gaven 
1e collecte is voor Kerk-in-Actie, de 2e voor PGEmmen  
  
Slotlied: Waar U in eenvoud binnenrijdt (mel. NLB 753) 
1 Waar U in eenvoud binnenrijdt, waar het hosanna klinkt,  
waar de liefde U haar palmen spreidt, daar is God welgezind. 
  
2 Waar U bij ons uw intocht houdt, waar licht is, nieuwe groei, waar de lentemorgen zich ontvouwt,  
daar komt de mens tot bloei  
  
Heenzending en zegen, beantwoord met gezongen ‘Amen’ 
  
 


