Liturgie Zondag 10 april 2022 Oosterkerk Sneek
Palmpasen
Kerkdienst 9.30 uur
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Lector
Koster

Beamer
Beeld en Geluid

: ds. Aukje Westra
: Bob van der Linde
: Jan Klasen
: Clasien Weemhoff
: Roelof Dijkstra
: Liturgisch Bloemschikken
Ellie Talsma
Vera Zijda
Teunie Huige
: Henk de Vries
: Dirk Sijbesma
________________________

Welkom en mededelingen
De kaars wordt aangestoken
Terwijl de volwassenen zingen komen de kinderen binnen

REFREIN

2. Wees welkom, wees welkom o Vredevorst
in de naam van de God van Israël
Wees welkom, wees welkom o Vredevorst
in de naam van de God van Israël

Refrein
Gesprek met de kinderen
De kinderen verlaten de kerk terwijl de volwassenen in canon zingen Hosanna
Gebed om ontferming = luisteren naar Wo sind die Blumen
Zie Podium Witteman 3 april 2022 35.30 ‐39.02 min
https://www.npostart.nl/podium‐witteman/03‐04‐2022/VPWON_1335453?st=premium

Inleiding op de Bijbellezing
Zingen Lied 438: 1, 2, 4 God lof, nu is gekomen
438:1
God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd:
de koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht.

438:2
Hij wilde zich verlagen
en daalde van zijn troon;
een ezel mag Hem dragen,
Hem sieren staf noch kroon.
Hij wil zijn koningsmacht
en majesteit verhullen,
om nederig te vervullen
wat God van Hem verwacht.

438:4
Gij armen en verdrukten,
wáár gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten
in deze boze tijd, –
houd moed, Hij nadert al!
Gij moogt uw held ontvangen,
de vorst van uw verlangen,
met liederen zonder tal!

Bijbellezingen
Zacharias 9: 9, 10
9

Juich, Sion,Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht,bekleed met
gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel,op een hengstveulen, het jong
van een ezelin.10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem;de
bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich
uit van zee tot zee,van de Rivier tot de einden der aarde.

Lucas 19: 29 ‐ 40
29

Toen 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.’
Zingen lied 435: 1, 4 Hef op uw hoofden, poorten wijd
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 daadde deuren
binnengaat.

Overweging

435:4
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!

Orgelspel
Zingen lied 550: 1 en 3 Verheug u, gij dochter van Sion
550:1
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

550:3
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte aankondiging
De kinderen komen terug
Sjonge Liet 556: 1, 3, 5 Al wat fanâlds al oer ús opskreaun is
1/Al wat fanâlds al oer ús opskreaun is
sill’ Jo folbringe dizze lêste dagen,
alle geboaden wolle Jo foldrage,
alle besiking fan ‘e wyldernis.

3/Jezus, de flam fan jo oanwêzigheid
sil yn ús hert in freugdefjoer ûntstekke,
Jo geane ús foar, Jo sille ús net ûntbrekke,
Jo, hegepryster yn der ivichheid.

5/Dit is jo opgong nei Jeruzalim.
Dit is jo frede, sille wy beseffe,
Frede foar wa’t Jo namm’en ear ferheffe:
hjoed is’t hosanna, moarn oan’t krús mei Him.
1/ Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
3/ Jezus, de haard van uw aanwezigheid,

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet
ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

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 kruisigt Hem.

Zegen, afgesloten met het zingen van AMEN.

Na de dienst is er weer koffie of thee voor iedereen

_________________________________________________________________

De 1e collecte is voor de World Servants
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45
World Servants
Vanmorgen is de diaconale collecte voor de World Servants groep
bestemd, zodat zij hun steentje kunnen bijdragen in Sierra Leone.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16
Collecte: Kerk
______________________________

Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Dhr. H.H. van der Gaast

TAIZÉ, OP WEG NAAR PASEN
Vanavond om 19.30 uur, is er weer een Taizé viering
in deze kerk.
Deze viering zal natuurlijk in het teken van Pasen staan.
Als je in Taizé komt, weet je zeker dat het ook
over Pasen zal gaan.

