Welkom
Aanvangslied:
Lied 118: 1 en 3
stil gebed votum groet en drempelgebed
Lied 118: 9
Projectlied waarna de kinderen naar hun eigen ruimte gaan
Uitleg bloemschikking
Lied 289: 1,2 en 3
Kyrie gebed waarbij we als kyrie zingen: het refrein (!) van Lied 547
Gebed van de zondag
Lezingen:
Jesaja 50: 4 – 7

Vertrouwen op de HEER die helpt
4

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.
5

God, de HEER, heeft mijn oren geopend

en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.
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Ik 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.
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God, 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.
Filippenzen 2: 5 – 11
5

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte van God had, hield
zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en
werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot
in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam
geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in
de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer
van God, de Vader.
Zingen: Opwekking 268
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
refrein
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd'en kracht.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij : uw wil geschied'
(refrein)
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard'en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
(refrein)
Markus 11: 1 - 11

111Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg,
stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt.
Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog
nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. 3En als iemand jullie vraagt

waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer
terugsturen.”’ 4Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was
vastgebonden en ze maakten het los. 5Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom
maken jullie dat veulen los?’ 6Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de
mensen lieten hen begaan. 7Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het
dier en hij ging erop zitten. 8Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden
takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9Allen die voor hem uit liepen of achter
hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
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Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.

Hosanna in de hemel!’
11

Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen,
ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië.

Lied 550: 1,2 en 3
Verkondiging
Lied 574: 1,2 en 3
Rondgang kinderen terwijl we zingen:
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Inzameling gaven
Gebeden
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Zending en Zegen

