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VOORBEREIDING

v: In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.

g: Amen.

v: Onze hulp is in de naam van Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Voorbereidingsgebed
… vergeef ons al wat wij misdeden

g: opdat wij weer in vrede leven.

v: Amen.

 
ANTIFOON

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

 
INTROÏTUSPSALM

Psalm 22: 1 en 8
1 
 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij

 en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
 en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij?
 Hoe blijft Gij zwijgen?
 Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
 bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
 maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
 in klacht op klacht.

 
8 
 O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer!

 Mijn Sterke, spoed U, ik behoef U zeer!
 Mijn vege rest zal zonder tegenweer
 haast zijn verslonden.
 Red dan mijn leven uit de muil der honden!
 Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten!
 Laat toch uw hand hun boos geweld beletten!

 
Toon mij uw trouw!
 
 

ANTIFOON

 
KYRIE

v: Heer, ontferm U

g: Christus, ontferm U, Heer, ontferm U
Lied 301 k (orgel)

Het Gloria vervalt in de Veertigdagentijd.

 
GROET

v: De Heer zij met u,

g: en met uw geest.

 
COLLECTAGEBED

 



LEZING UIT OUDE TESTAMENT

Jesaja 50: 4-7
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. God, de Heer, heeft mijn oren geopend en ik heb
geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. 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. 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.

 
GRADUALEPSALM

Psalm 73: 9 en 10
9 
 Nu blijf ik bij U altijd,

 God die mij troost, die bij mij zijt,
 mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
 die mij in liefde houdt omvangen.
 Gij neemt mij bij de rechterhand,
 Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
 uw wijsheid is het die mij leidt
 en eenmaal kroont met heerlijkheid.

 
10 
 Wien heb ik in den hemel, Heer,

 behalve U, mijn troost en eer?
 Wat kan op aarde mij bekoren?
 Alleen bij U wil ik behoren.

 Al zou mijn vlees en hart
vergaan,

 toch zal ik, God, voor U bestaan,
 wien ik mijn leven toevertrouw,

 Gij zijt de rots waarop ik bouw.
 

  
EPISTELLEZING

Filippenzen 2: 5-11
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn
gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd
gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood
- de dood dan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke
naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en
onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is de Heer, tot eer van God, de Vader.’

 
ZONDAGSLIED

Lied 438: 3 en 4
3 
 Gij machtigen der aarde,

 't is uit met Gods geduld,
 zo gij Hem niet aanvaarden,
 Hem niet aanbidden zult.
 Wie in hun trots en waan
 zich tegen Hem verheffen,

 die zal zijn gramschap
treffen,

 die doet Hij ondergaan.

 
 
 
 
4 
 Gij armen en verdrukten,

 waar gij op aarde zijt,
 gebeukten en gebukten
 in deze boze tijd,



 houdt moed, Hij nadert al!

 Gij moogt uw Held
ontvangen,

 de Vorst van uw verlangen,
 met lied'ren zonder tal!

 
Het Psalmwoord vervalt in de Veertigdagentijd.

 
EVANGELIELEZING

Marcus 11: 1-11
Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Bethanië bij de Olijfberg, stuurde hij
twee van zijn leerlingen vooruit. 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. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer
heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten
op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen:
‘Waarom maakt jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen
lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop
zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in
het veld afhakten. Allen die voor hem uitliepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende Koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’ 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 Bethanië.

g: Lof zij Christus in eeuwigheid.

 
CREDO

Lied 343
1  Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt,
   Die aarde, zon en sterren met jubel schept,
   Die hoort de klacht van kleinen, hen ziet en redt.

 
2  Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
   die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
   Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.

 
3  Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
   ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
   tot alle volken één zijn in Christus’ geest.

 
4  Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
   die is en was en zijn zal en met ons blijft
   en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.

 
PREDIKING

 
ORGELSPEL

 
 
 
Lied 547: 1, 2 en 3
1 
 Met de boom des levens

 wegend op zijn rug
 droeg de Here Jezus
 Gode goede vrucht.
 Kyrie eleison,
 wees met ons begaan,
 doe ons weer verrijzen

 uit de dood vandaan.
 

2 
 Laten wij dan bidden

 in dit aardse dal,
 dat de lieve vrede



 ons bewaren zal,
 Kyrie eleison,
 weest met ons begaan,
 doe ons weer verrijzen
 uit de dood vandaan,

 
3 
 want de aarde vraagt ons

 om het zaad des doods,
 maar de hemel draagt ons
 op de adem Gods.
 Kyrie eleison,
 wees met ons begaan,
 doe ons weer verrijzen

 
GEBEDEN

Dankgebed
Voorbeden
Responsie na voorbeden: Lied 367 b

Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
Stil gebed
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op 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.
Want U is het rijk en de kracht
en de heerlijkheid,
in eeuwigheid.
Amen.

 
SLOTLIED

Lied 556
1 
 Alles wat over ons geschreven is

 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
 alle geboden worden thans voldragen,
 alle beproeving van de wildernis.

 
2 
 Gods schepping die voor ons gesloten bleef

 ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

 die Zoon van David zijt en Man van
Smarte,

 Koning der Joden die de dood verdreef.

 
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.

 
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 kruisigt Hem!

 
ZEGEN

g: Amen.

 
ORGELSPEL

 


