Zondag 25 maart 2018
Palmzondag
orde van dienst

Orgelspel
We worden stil (het kleine klokje luidt)
Welkom
Muzikaal moment
Bemoediging
Onze hulp is de Naam van de Ene
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Stilte
Wij mogen elkaar groeten
In de naam van God, de verborgene
Zichtbaar geworden in Jezus Messias
Inspirerend onder ons aanwezig in de Geest
Wij zingen als aanvangslied Lied 550
Kyrie gebed
afgewisseld met
Kyrie (Iona 10)

Kindermoment
Projectlied:

Gebed
Lied 330 - gesproken
Schriftlezing: Jesaja 5: 4-7
Wij zingen Lied 538: 3 en 4
Schriftlezing: Marcus 11: 1-11
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Wij zingen Lied 118: 7 en 9
Uitleg
Palmzondag
Wij zingen Lied 552: 1 en 3 (tussenzang)
Uitleg
Passie-zondag
Wij zingen Lied 556: 1, 3 en 5
Kinderen komen terug met Palmpaasstokken
we zingen in optocht: Klim in de hoogste bomen…. (Tussentijds 61)
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Roep uit op alle wegen, dat Hij in aantocht is.
Hij brengt ons heil en zegen, geen vijand houdt Hem tegen,
geen macht die sterker is. (bis)

3

Vlag met de groene twijgen en maak voor Hem ruim baan!
Wij, die naar vrede hijgen, wij kunnen niet meer zwijgen:
zijn koninkrijk breekt aan! (bis)

4

Gooi nu maar opgetogen de mantels op de grond:
"Hosanna in de hoge!" Wij maken erebogen:
"Gezegend Hij die komt!" (bis)

Mededelingen en collecten
Dankgebed
Voorbeden
Onze Vader
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Wij zingen als slotlied Wil je opstaan en mij volgen Iona 40
(onder het voorspel van dit lied kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden)

2.

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

3.

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

4.

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!'
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

5.

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Zending en Zegen
Amen
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