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VOORBEREIDING
De Paaskaars brandt
Orgelspel
Stilte
-binnenkomst ambtsdragersMet de kinderen met palmpasenstokken
De gemeente zingt Dans en zing, hosanna voor de koning. gezang 555
Daarna lezing Johannes 12: 12-16 Bijbel in gewone taal
12 Er waren veel mensen naar Jeruzalem gekomen voor het Paasfeest. Vijf dagen
voor het feest hoorden ze dat Jezus op weg was naar Jeruzalem. 13 Toen gingen
ze Jezus tegemoet. Ze hadden palmtakken in hun handen, en ze riepen: ‘Alle eer
aan God! Leve de man die door God gestuurd is! Leve de koning van Israël!’ 14
Jezus zag een jonge ezel staan en ging erop zitten. Want zo staat het in de heilige
boeken: 15 «Wees niet bang, inwoners van Jeruzalem. Jullie koning komt eraan!
Hij zit op een jonge ezel.» 16 Eerst begrepen de leerlingen niet wat er gebeurde.
Ze begrepen het pas later, toen Jezus zijn plaats in de hemel naast God gekregen
had. Toen herinnerden ze zich wat er in de heilige boeken over Jezus staat. En dat
alles inderdaad zo gegaan was.
Uitleg Palmpasenstok
Welkom en afkondigingen
-gemeente gaat staanINTREDE
Zingen: Gezang 216: alle verzen: Dit is een morgen als ooit de eerste
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
Genade barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader
en van Christus Jezus, onze Heer
Amen
Gebed van toenadering.
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Kyrie
Laten God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrië eleison

-Gemeente gaat zittenDOOP
Verhaal: laat de kinderen tot mij komen. (Marcus 10: 13-16)
3 De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten
aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond Hij zich
erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen,
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie:
wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet
binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de
handen op te leggen.

Presentatie
Doopgebed
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Doopgedachtenis
Zingen Apostolische geloofsbelijdenis (340b)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de heil'ge Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof ene heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven. Amen.
Doopgelofte
Lied door de muziekgroep: In het water van de doop
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
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is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.
Kinderen naar voren
Uitleg aan de kinderen
Bediening van de Heilige Doop

Het plaatsen van de namen van Tom Mark op de dooprol
Overhandigen van de doopkaars en doopkaart
Zingen: Verbonden met vader en moeder, GotZ 79

2. Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd.
En dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt.
Refrein
4. Nu mag je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw.
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Omdat zij vandaag bij dit dopen,
Gods Naam leggen naast die van jou.
Refrein
iedereen gaat staan
Gelofte van gemeente
Gemeente, beste mensen hier aanwezig,
willen jullie Tom Mark opnemen in je midden,
met heb Gods naam belijden,
vreugde en vragen met hem delen,
en willen jullie hem dragen met liefde en geloof?
Wat is daarop jullie antwoord?
Gemeente: Ja, dat beloven wij.
Zingen: Geen afstand
U bent niet bang voor mijn vragen
Mijn twijfel schrikt U niet af
U deinst niet terug bij het zien van mijn falen
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht
U bent niet verrast als ik struikel
Niet boos of teleurgesteld
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid
Daar in Uw armen vind ik herstel
U strekt zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand tussen U en mij
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien
Er is geen afstand tussen U en mij
U heet mij altijd weer welkom
U schudt het stof van mij af
Ik zie compassie en trots in Uw ogen
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach
Niet langer gebukt onder schaamte
U heeft mij vrijgemaakt
Nu ga ik staan op Uw woord en beloften
U bent een vader die mij nooit verlaat
U strekt zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand tussen U en mij
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
Dit is waar ik hoor te zijn
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Ik dicht bij U, U dicht bij mij
Ik wil nu niets anders meer
Ik geef mij over
Dit is waar ik hoor te zijn
Ik dicht bij U, U dicht bij mij
Ik wil nu niets anders meer
Ik geef mij over
Dit is waar ik hoor te zijn
Ik dicht bij U, U dicht bij mij
Ik wil nu niets anders meer
Ik geef mijzelf
U strekt zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand tussen U en mij
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien
Er is geen afstand tussen U en mij
Zingen Kinderlied: Hosanna hosanna
Hosanna, hosanna
We maken een rij
Hosanna, hosanna
Want de Koning komt voorbij
Refr:
Gezegend is Hij
Die komt in de naam
Die komt in de naam van de Heer
Hosanna, hosanna
Hij rijdt door het land
Hosanna, hosanna
Neem een palmtak in je hand
Refr.
Hosanna, hosanna
De vijand opzij!
Hosanna, hosanna
En dan eindelijk weer vrij
Refr.
Hosanna, hosanna
We maken een troon
Hosanna, hosanna
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Het wordt allemaal sjaloom
Refr.
Hosanna, hosanna
Maar zie je het niet?
Hosanna, hosanna
Onze Koning heeft verdriet
Refr.
De kinderen kunnen naar de kinderdienst
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezing: Johannes 12: 17-36
17 De mensen die erbij waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de
dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18 Daarom ging de
menigte Hem tegemoet; ze hadden gehoord dat Hij dit teken had verricht. 19 En
de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar,
de hele wereld loopt achter Hem aan.’
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te
aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze
Jezus konden zien. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze
naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit
wordt verheven. 24 Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde
valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel
vruchten voort. 25 Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in
deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie Mij
dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal
door de Vader geëerd worden.
27 Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik
aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. 28 Laat nu zien hoe
groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn
grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29 De mensen die daar
stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden
dat het een engel was die tegen Hem gesproken had. 30 Jezus zei: ‘Die stem heeft
niet voor Mij gesproken, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld
geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer Ik
van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’ 33
Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven. 34 De mensen zeiden: ‘Maar
wij hebben uit de wet begrepen dat de messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt
U dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die
Mensenzoon?’ 35 ‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw
8

weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker
loopt weet niet waar hij heen gaat. 36 Geloof in het licht zolang u het licht bij u
hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en Hij
hield zich voor hen schuil.

Lied door de muziekgroep: Door alles heen
De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.
Refr 1:Door alles heen, door alles heen,
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen:
U geeft rust.
Door alles heen,
door alles heen,
Heer, kijk ik naar U.
En U geeft rust in mij.
Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.
Refr 1
Refr 2:Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
de storm herkent nog steeds zijn naam.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
de storm herkent nog steeds zijn naam.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
de storm herkent nog steeds zijn naam. (2x)
U geeft rust in mijn ziel. (3x)
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.
U geeft rust in mijn ziel. (3x)
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. (3x)
Refr 1
Uitleg en Verkondiging
Lied door de muziekgroep: Via Dolorosa
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.
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Langs de Via Dolorosa,
heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!".
Langs de Via Dolorosa,
heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Zijn kruis werd een troon,
zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.
Langs de Via Dolorosa,
heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Kinderen terug de kindernevendienst

Dienst van onze Dank/Antwoord:
Gebeden:
dankgebed,
voorbeden
● Bidden voor mensen die moeite hebben met kinderen krijgen.
Stil gebed,
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
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Inzamelen van de gaven
Slotlied door de muziekgroep: Zegenlied
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God, zegen mij alle dagen lang
Vader, maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer
Jezus, kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt, diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God, zegen ons tot in eeuwigheid
Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Heenzending en zegen
afgesloten met het AMEN(3x)
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