
Vg: Zondagsgebed: 
 .………. 
 door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon 
Gem: die met U in de eenheid van de heilige Geest 
 lee1 en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
Vg. Amen 

Evangelielezing van de Intocht 
Lector:  Lucas 19: 29-40 
Gem:   Palmpaasprocessielied 550 
Lector:  Lucas 19:41 

Kleurwisseling 
  van rood naar paars  

OudtestamenKsche lezing 

Lector  Jesaja 50:4-7 
Gem.:  lied, psalm  22:1, 4 

Uit het lijdensevangelie naar Marcus 

Vg:  aankondiging van het Evangelie 

Gem: gaat staan 

Vg:  psalmwoord 22:25 (gesproken) 
 Hij veracht de zwakke niet 
 verafschuwt niet wie wordt vernederd, 
 hij wendt zijn blik niet van hem af, 
 maar hoort zijn hulpgeroep 
 Vg:  Marcus 14:1-11 + 17-21 
 Gem: 339a   
 (en gaat daarna zi0en)  

Preek 
Vg: preek 
Medita3ef orgelspel 
Gem: lied 560: 1, 2, 3 

Gaven en gebeden 
Inzameling van de gaven (onder het naspel van lied 560)  
Gebed over de gave 

Vg: Voorbeden,  
 (met acclama3e door gem., 367b )   
 sKl gebed,  Onze Vader  
Gem: Onze Vader die in de hemelen zijt,  
 Uw naam worde geheiligd,  
 uw rijk kome, Uw wil geschiede,  
 gelijk in de hemel alzo ook op de aarde;  



 geef ons heden ons dagelijks brood;  
 en vergeef ons onze schulden,  
 gelijk ook wij  vergeven onze schuldenaren;  
 en leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van het kwade. 
 (gezongen)   
 Want U is het rijk en de kracht  
 en de heerlijkheid in eeuwigheid.   
 Amen. 

Wegzending en zegen 
Gem: (staande)   
 Slotlied: 544: 1, 2   
Vg: Zegen 
Gem: Amen (3x) 

De kaarsen worden gedoofd    

–– einde van de dienst –– 

orgelspel     
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Vol van hoop en verwachKng zijn de mensen, wanneer Jezus 
Jeruzalem binnentrekt. Hun hoop heeY niet alleen de klank van 
vreugde, maar ook van wanhoop. Ze roepen Hosanna! Dat 
betekent: Help toch!  VeerKg dagen van inkeer en nu, op Palmarum  
roepen ook wij: Hosanna! Help toch, Zoon van David. 

Orgelspel 
BegroeKng, mededelingen 
Aansteken van de altaarkaarsen - de dienst begint  

Intocht 
Vg: AnTfoon bij de ingangspsalm (gesproken)  

Hosanna voor de Zoon van David!  
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
Hosanna in de hemel! 

Gem: 47: 1, 2, 3 
Vg:  herhaalt anKfoon 

Kyrië 
Vg: Here God, on\erm U 
Gem: Christus onWerm U, Here God onWerm U. 
   
Vg: De Heer zij met U    
Gem: en met uw geest. 


