Wijkgemeente Den Haag-West - zondag 28 maart 2021 – Palmzondag
Voorganger:
drs. Jan Greven
Ouderling: Ada Hoek
Organist/pianist: Warner Fokkens
Koster:
Leonore Brons en Jos Vermeulen
Klokgelui
Orgelspel over Lied 550

Lectrice:
Martha Michielsen
Zang:
Christi en Jaap van der Hauw
Cameraman:
Andreas Rodler

Verheug u, gij dochter van Sion

Welkom
Aansteken kinderkaars
Aanvangslied:
Lied 556: 1 en 5 Alles wat over ons geschreven is
1
5
Alles wat over ons geschreven is
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
alle geboden worden thans voldragen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
alle beproeving van de wildernis.
heden hosanna, morgen kruisig Hem!
Bemoediging:

Ambtsdrager:
Allen:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed:
Psalm 22: 1, 11
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
1
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Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
laat mij vergelden al wat ik ontving.
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Laat mij U loven in de grote kring
Hoe blijft Gij zwijgen?
van die U vrezen!
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
Gij nederig volk, gij zult gezeten wezen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen!
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen,
zuchten in klacht op klacht.
die eeuwig zijn.
Smeekgebed
Lied 301e:

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Gebed van de zondag
Eerste lezing: Numeri 24: 1 – 10
1

Bileam begreep dat het in de ogen van de HEER goed was als hij Israël zou zegenen. Daarom ging hij niet, zoals de
keren daarvoor, op zoek naar voortekens, maar keerde hij zijn gezicht naar de woestijn. 2 Toen hij zijn blik liet
rondgaan en Israël daar gelegerd zag, stam bij stam, werd hij door de geest van God gegrepen 3 en hief hij deze
orakelspreuk aan:
‘Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor,
zijn zaad krijgt water in overvloed.
zo spreekt de man wiens oog geopend is,
Zijn koning wordt groter dan Agag,
4
zo spreekt hij die Gods woorden hoort
zeer machtig zijn koningschap.
8
en ziet wat de Ontzagwekkende toont,
God, die hem uit Egypte leidde,
in vervoering, met ontsloten ogen:
is voor hem als de horens van een wilde stier.
5
Hoe mooi zijn uw tenten, Jakob,
Vijandige volken verslindt hij,
hoe mooi uw woningen, Israël,
Hun botten verbrijzelt hij,
6
als palmbomen, overal verspreid,
hij valt aan en vermorzelt hen.
9
als tuinen langs een rivier,
Hij gaat liggen als een leeuw
als aloë’s door de HEER geplant,
majesteitelijk vlijt hij zich neer –
als ceders langs het water.
wie zou hem durven wekken?
7
Israëls emmers lopen over,
Gezegend wie u zegent, vervloekt wie u vervloekt!’
10

Toen werd Balak woedend op Bileam.

Lied 557: 1
1

Naam van Jezus die ten dode

Naam van Jezus die ten dode
op het hout geschreven zijt,
vreemde koning van de Joden
die ten spot verheven zijt,

vorstelijk hebt Gij gestreden
om de vrede
tot in alle eeuwigheid

Tweede lezing: Matteüs 21: 1 - 10
1

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. 2 Zijn
opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er en ezelin zien, die daar vastgebonden
staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. 3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De
Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ 4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is
door de profeet: 5 Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een
veulen, het jong van een lastdier.”’
6
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee,
legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8 Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de
weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9 De talloze mensen die voor hem uit
liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van Davis! Gezegend hij die komt in de
naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ 10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is
die man? Wilde men weten.
2

Lied 557: 2 en 3
Zoon van God en zoon van David,
priester zonder waardigheid
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden,
ja gestorven
voor ons aller zaligheid.

3

Alle leven moet zich buigen
voor U buigen mettertijd,
al wat stem heeft zal getuigen
dat Gij heer en meester zijt,
God heeft U een naam gegeven,
hoog verheven
boven alle namen uit.

Overdenking
Orgelimprovisatie over Lied 747: 1, 4

Eens komt de grote zomer

Mededelingen
Gebeden:

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (Oecumenisch)

Slotlied:
Lied 445: 1 en 4
1
De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldere morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.

4

God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.

Zending en zegen (Amen )
Orgelspel over Psalm 122

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

