VOORBEREIDING
Orgelspel:

'Psalm 118' van Albert de Klerk (1885-1969)

Welkom en mededelingen

Liturgie

De tafelkaarsen worden aangestoken

Bemoediging:

28 maart 2021
Palmzondag

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed: Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
Heer, behoed ons, keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van uw Geest. Amen.
Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 2
Groet
Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld.
Kyrielied: 547

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
Moment met de kinderen

‘Lastendrager…’

Kinderlied: 555

DE SCHRIFTEN
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Met medewerking van:

ds. Annemieke de Bruijn
Ulbert Hofstra
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij (zij zingen alle liederen)

Uitgezonden vanuit de Grote of Barbarakerk

Aanvang: 10.00 uur

Lezing: Filippenzen 2: 5-11
5

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte
van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens
verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de
2

dood aan het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam
geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie
zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal
belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: lied 340d
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Lied: 160a

Collecten: Gecombineerde collecte voor KiAC - project Indonesië (60%)

Evangelielezing: Marcus 11: 1-11

en voor de kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

1

Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de
Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2Hij 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. 3En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan:
“De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ 4Ze gingen op
weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden
en ze maakten het los. 5Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom
maken jullie dat veulen los?’ 6Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te
zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7Ze brachten het veulen naar Jezus en
legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8Velen spreidden hun
mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het
veld afhakten. 9Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen
luidkeels:
‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
10
Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’
11
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
Betanië.

Slotlied:

556: 1 t/m 5

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel: 'Ach Herr, lass dein lieb Engelein',
uit de Johannes-Passion BWV 245 van J.S.Bach

Lofprijzing: lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 28 maart'

Preek
Orgelspel: 'Da Jesus an dem Kreuze stund' BWV 621 van J.S.Bach
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