Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 14 april 2019,
6e zondag van de 40-dagen-tijd, Palmzondag
De liturgische kleur is paars, de kleur die soberheid
en inkeer uitdrukt.
Voorganger:
Organist:

Ds Wietske Verkuyl
Gijsbert Kok

Ouderling:
Diaken:
Lector:

Hans Bergwerff
Nico Tetteroo
Christiaan Scheen

Korte inleiding op deze viering
Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:
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Psalm 121
(het gloria zingen we weer met Pasen)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen

Voorbereiding
Orgelspel
Variaties over de psalm van de zondag (ps. 118)
Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
(bij het aansteken van de kaarsen)
Wij vieren God als licht in mensen ontstoken.
Het licht van licht en vrolijkheid,
het licht van Gods genegenheid.
We zijn stil en openen ons hart voor God
Bemoediging en toenadering (staande)
o: Onze hulp is in de naam van de HEER
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Die ons hoedt in uw schaduw.
onder uw vleugels toegedekt,
liefde, die ons tot leven wekt,
ken ons hart,
zo onrustig,
vol van zichzelf is het verblind,
totdat het rust in U weervindt.
g: KOM TOT ONS ALS DE MORGEN
GA OVER ONS OP ALS HET LICHT.
ZEGEN ONS MET UW AANGEZICHT.
AMEN.
Lied 223: 1, 2, 3
We gaan zitten.

Projectlied voor de 40-dagen-tijd
(zie apart vel)
Refrein - vers 6 - Refrein (met de kinderen)
De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
naar hun eigen ruimte.

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.
Jesaja 50: 4-7
God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik
de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij
mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te
horen. 5God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik
heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd.
6Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie
mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik
heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij
beschimpten en bespuwden. 7God, de HEER, zal mij
helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn
gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik
niet beschaamd zal staan.
Lied 548

Lucas 19: 28-48
Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar
Jeruzalem.
Intocht in Jeruzalem
29Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg
naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit
30en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar
zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog
nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng
het hier. 31Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken
jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer
heeft het nodig.”’ 32De beide leerlingen gingen op weg
en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd.
33Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars
hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 34Ze
antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35Daarna
brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun
mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten.
36Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels
voor hem op de grond uit. 37Toen hij op het punt
stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep
leerlingen vol vreugde en met luide stem God te
prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien.
38Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de
naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de
Allerhoogste!’ 39Enkele farizeeën in de menigte
zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’
40Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden
zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’
41Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te
huilen over het lot van de stad. 42Hij zei: ‘Had ook jij
op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen!
Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43Want er
zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken
tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten
insluiten. 44Ze zullen je met de grond gelijkmaken en
je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de
andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming
niet hebt herkend.’
45Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars
begon weg te jagen, 46terwijl hij hun toevoegde: ‘Er
staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed
zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van
gemaakt!’ 47Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel.
De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders
van het volk wilden hem uit de weg ruimen, 48maar
ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele
volk hing aan zijn lippen.
Lied 886
Preek

We zijn stil voor God
Lied 816
Als de kinderen terug komen met de Palmpasen-takken
en een ronde maken door de kerk:
Lied 551

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie)
onder orgelspel:
Verheug u, gij dochter van Sion (lied 550)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):

•

Onze Vader
die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Lied 556 (staande)

Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:
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A - men.

Orgelspel
March upon Handel's "Lift up your heads" –
Alexandre Guilmant (1837 - 1911)

