Liturgie voor zondag 14 april 2019, 6e zondag in de 40-dagentijd, Palmarum
Voorganger: mw. D. Rietveld, Berkel en Rodenrijs; ouderling: mw. Ineke Meijer;
diaken: mw. Anja de Krijger; organist: dhr. Ben Veldstra.

Welkom en mededelingen
Intochtslied
(staande)

Psalm 118: 1, 7, 9 en 10 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen)

Moment van stilte
Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

Groet

Voorganger: De Heer is met u allen
Gemeente: Zijn vrede is met u

Gemeente gaat zitten
Gesprek met de kinderen, daarna gaan zij naar hun eigen dienst
Inleiding
Smeekgebed
Kyrie

Lied 413: 3 (Heer, ontferm U over ons)

Gebed voor de opening van de Schriften
1e Schriftlezing

Psalmen 118: 1 t/m 2 en 19 t/m 29 (Loof de Heer, want Hij is goed)

2e Schriftlezing

Jesaja 53: 1 t/m 11 (Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?)

Zingen

Lied 556: 1, 3, 4 en 5 (Alles wat over ons geschreven is)

3e Schriftlezing

Lucas 19: 29 t/m 42 (Intocht in Jeruzalem)

Zingen

Lied 550: 1 en 3 (Verheug u, gij dochter van Sion)

Verkondiging
Orgel

Sonate 3: largo in A-minor (Dominico Cimarosa (1749-1801))

Zingen

Lied 552: 1, 2 en 3 (Dit is een dag van zingen)

Dienst der gebeden Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals
ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.
Kinderen komen terug
Inzameling en opdracht van de gaven
Slotlied

Lied 645: 1, 2, 5 en 6 (Zingt ten hemel toe)

Zegen

Gemeente zingt ‘Amen, amen, amen’

Na de dienst drinken we koffie in het koor van de kerk.

