OVD 28 maart 2021 – Palmzondag – PG Lekkerkerk (GoJ-kerk) – 10:00 uur
Thema: Hooggespannen verwachtingen
Organist: Elise Kreuk; Cantor: Mariët Kroondijk
Intochtslied – 552: 1 en 3
Via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rAu2j6m1peo
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.

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!

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan
Stil gebed
Bemoediging en groet
Kyriëgebed
Zingen Lied 1009 – 1, 2 en 3 (cantor)
1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2 Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!
Palmpasenstokken – YouTubefilmpje https://www.youtube.com/watch?v=_8N4EAcHF7Q
Kindermoment:
Paasproject – Jezus gaat ons voor
Ik ben de opstanding en het leven (Johannes 11)

Luisteren naar:
Kom laat ons zingen vandaag (KOW
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=1rGImood-xc
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Komt, laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag,
zingen tot de eer van God.
(herhalen)

Komt, laat ons klappen vandaag,
klappen vandaag,
klappen tot de eer van God.
(herhalen)

Komt, laat ons dansen vandaag,
dansen vandaag,
dansen tot de eer van God.
(herhalen)

Komt, laat ons prijzen vandaag,
prijzen vandaag,
prijzen tot de eer van God.
(herhalen)

Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing(en)
Profetenlezing (OT) – Jesaja 53: 1 – 12
1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte
vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een
verstoteling, door God geslagen en vernederd. 5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze
wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
6 Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet
de HEER op hem neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond
niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open. 8 Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van
zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de
zonden van mijn volk werd hij geslagen. 9 Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats
was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.
10 Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld,
om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
11 Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn
rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich. 12 Daarom ken ik
hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven
prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en
nam het voor zondaars op.
Luisteren naar Lied 882: 1, 2 en 5
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=oJ5AP_167no
1 Allerhoogste God, heilig en glorierijk,
glorie wijd en zijd,
U komt hier in ons midden,
mens in mensentijd
en wij aanschouwen uw glorie.
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2 Allerhoogste God, heilig met macht en kracht,
machtig zonder grens,
U woont in onze zwakheid,
slaaf en nietig mens
en wij aanschouwen uw almacht.

5 Allerhoogste God, heilig, het leven zelf,
leven grenzeloos,
uw liefde deed U sterven,
vriendendienst aan ons
en wij aanschouwen het leven.
Evangelielezing (NT) – Marcus 11: 1 -11
1 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde
hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2 Hij 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. 3 En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg
dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ 4 Ze gingen op weg en vonden
een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5 Er stonden
een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 6 Ze zeiden wat Jezus hun
had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7 Ze brachten het veulen naar Jezus en
legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8 Velen spreidden hun mantels uit op de weg,
anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9 Allen die voor hem uit
liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam
van de Heer. 10 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.
Luisteren naar Lied 435: 1 en 4 (cantor)
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.

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!

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Luisteren naar Lied 554 – alle verzen
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Kmwd3CBxv_Y

1 Welkom, welkom, koning Jezus,
vredelievend op een ezel.
Kom, wij leggen mantels neer
als een loper voor de Heer:
Hosanna, hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.

3

2 Lang verwacht is koning Jezus,
door de mensen hoog geprezen.
Maar al zweeg heel Israël,
dan nog riepen stenen wel:
Hosanna, hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.

3 Ongewenst is koning Jezus,
door de mensen afgewezen.
Hoor, de tranen in zijn stem
klagen om Jeruzalem:
O dochter van Sion,
begrijp toch vandaag
dat God jou genadig wil zijn.
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Luisteren naar slotlied 556: 1, 4 en 5 (cantor)
1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!
Wegzending en zegen
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4 Welkom, welkom, koning Jezus,
laat uw vrede ons genezen.
Bij de intocht van uw woord
is ons hart een open poort.
Hosanna, hosanna,
gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.

