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Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: Lied 553 : 1, 2, 3

Stap voor stap gaat door Jeruzalem
Jezus op de rug van een ezelin.
Kinderen zwaaien takken, zingen:
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’

Massa’s mensen in Jeruzalem:
waarom rijdt hij niet op een prachtig paard,
als een generaal ten strijde?
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’

Massa’s mensen in Jeruzalem;
vol verbazing zien zij deze man
rustig op zijn ezel rijden:
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’

Inleiding

Stilte
INKEER

(we gaan staan)

Zingen: Lied 568a, Ubi caritas (3x)

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Vertaling:Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer



Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Kyriëgebed
na inleidend woord gezongen met vers 1 en 3 van het Oekraïnelied 
van Ria Borkent, gemaakt op verzoek van het Nederlands Dagblad
(bewerking vers 3: Rien Wattel), melodie Psalm 119

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders, 
als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Bij God hoort leven, niet de dood ingaan,
de aarde legt hij ons gerust in handen. 
Zijn woord wijst ons de weg naar vrede aan,
en leert als wapen: liefde voor de ander.
Geloof zal zonder lef en hoop niet gaan,
met nieuwe fantasie de vrede planten. 

(we gaan zitten)

HET WOORD

Gebed om de Geest

Lezen: Johannes 12 : 12 -19 

Zingen: Wij geloven in het leven vers 2, 3, 4
(Lied 229 ZZZ) tekst: Jacqueline Roelofs, melodie: LB 103c), 

Wij geloven in de woorden,
ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld



dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven
in het licht, ons voorgegaan.

Wij geloven in de liefde
die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat ons verbindt.

Wij geloven in een toekomst,
die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht
naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven
in het niet te doven licht.

Verkondiging
met de ramen van Marc Chagall in de Sint Stephanskerk in Mainz

Orgelspel

Mededelingen

GEBEDEN

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

DE MAALTIJD VAN DE HEER

Inzameling van de gaven bij de uitgang
De 1e bus is bestemd voor KiA-Kliederkerk en de 2e bus 
voor de Kerk

Nodiging



Gezongen tafelgebed: Lied 362

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt -
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Inzettingswoorden

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.

Vredegroet (*Kerkeraadsbrief: handcontact vermijden) 

Delen van brood en wijn

Daarbij zingen we lied 538 : 1 en 4

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ‘t ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Dankgebed

ZENDING EN ZEGEN 
(we gaan staan)

Slotlied:
Eva’s Lied 40, tekst: Marijke de Bruijne, melodie: Psalm 72



Wij mensen blijven dromen dromen
en vergezichten zien,
een nieuwe toekomst die gaat komen,
te vinden al misschien.
Wij dromen van gelijke rechten
die ieder mens dan heeft;
niet langer tegen onrecht vechten ,
daar ’t recht van liefde leeft.

Verdwenen zijn de dictaturen,
gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren:
God zelf al bij ons zijn.
En licht en sterk, vol zachte krachten
die onverzet‘lijk zijn
bevechten wij de kwade machten
die niet te tellen zijn.

Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen) 


	INKEER

