Liturgie Palmzondag 25 maart 2018
6e zondag van de 40 dagentijd
Thema: Hosanna !

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist: Marinus den Harder
In deze dienst doen Yvonne en Jan Klopman belijdenis
van hun geloof.
Jan Klopman wordt bevestigd tot ouderling met
bijzondere opdracht.

Welkom en mededelingen-ouderling van dienst
We zingen lied 550 Verheug u, gij dochter van Sion: 1 en 2
Bemoediging en groet
We zingen lied 550: 3
Gebed
We zingen lied 281 Wij zoeken hier uw aangezicht: 1, 2 en 3
Inleiding thema
Uitleg bloemstuk
Lezing: Marcus 1: 1-11
We luisteren naar Hosanna (t/m 1.23 minuut)
https://www.youtube.com/watch?v=xdMn-qwWN08
Overweging
We zingen: Hoe groot zijt Gij opw 407
1 O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht,
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van uw kracht,
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
2 Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein:

3 Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, boe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.
Refrein:

Collecte-optocht met de kinderen en palmpasen stokken
Onderwijzing
Presentatie
We zingen Psalm 118:14 (Oude berijming)
Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Samen uitgesproken geloofsbelijdenis
Gebed
Beloftes
Vraag aan gemeente:
Gemeente, wilt u hen naar uw vermogen blijven helpen groeien in hun
geloof, wilt u als gemeente om hen heen blijven staan en en zo helpen
om samen Christus na te volgen?
Ja, dat willen wij van harte.
We zingen opwekking 488 Kracht van Uw liefde
1 Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken,

voor de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw
liefde.
2 Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds
dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw
liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw
liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw
liefde.

Bevestiging
Beloften
Vraag aan gemeente:
Wilt u Jan met mildheid tegemoet komen en hem mee nemen in uw
gebeden, zodat hij zich bij zijn taken ook gedragen voelt door ons als
geloofsgemeenschap?
Ja, van harte.
Gebeden
We zingen lied 425 Vervuld van uw zegen
Zegen afgesloten met 4 stemmig amen

