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- Slotlied: Toen Jezus wist: nu is gekomen, Lied 569   

- Zegen   

- Zingen: Vervuld van uw zegen, Lied 425  
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- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers: Wij blijven 
geloven  

 Wij blijven geloven dat onder miljoenen,  
de Heer van de schepping een plan voor ons heeft,  
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen  
en dat aan elk leven betekenis geeft.  
  
En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden,  
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,  
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,  
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.    
  
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,  
ook nu in een wereld van steen en metaal  
om buiten onszelf voor de ander te leven:  
ons kleine begin van zijn groot ideaal.  
  
Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken  
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.  
En 't morgenrood rijst, dat zijn komst met de wolken  
verkondigt in duizenden kleuren van licht.   

- Binnenkomst kerkenraad   

- WelcomeSingers:  Shalom ( Opwekking 247)  

Shalom, shalom, shalom  
Ha Mashiach  
Shalom, shalom, shalom   

- Welkom en mededelingen  

- Zingen: Psalm 147: 1, 3, 5  
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4. Hij wist, dat zij Hem zochten te verrassen 
met listigheid, opdat zij mochten wassen  
hun handen in het bloed van Godes Zoon,   
die tot hen komt uit ’s hemels hogen troon.  

5. Gij bloedstad, die zoveel profeten doodde, 
gij stenigt hen, die u ter bruiloft noden, 
maar zo de Heer beweent uw boze daad,   
laat ik te meer zien op mijn eigen staat.  

6. Wee hem, wiens hart blijft hard gelijk de stenen,   
waar hij zijn God en Schepper zelf ziet wenen,   
wee hem, die niet tot boete wordt geleid,  
als hij aanziet, dat Christus om hem schreit!  

- De Bijbel open: Matteüs 23: 37-39   

- Zingen: Daar komt een man uit Nazareth, Lied 533   

WelcomeSingers: couplet 1,2 , 4; allen: refrein en couplet 
3, 5, 6  

- Overdenking: Wat er gebeurt op de olijfberg  

- Zingen: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, Lied 
25 b   

WelcomeSingers: voorzang ; allen: refrein  

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, zingend Onze 
Vader   

- Collecten: met orgelspel. 1e Diaconie, 2e 
Onderhoudsfonds  
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2. En zegt wie in Hem geloven   
zijn gered voor het koninkrijk  
De wonderen, blijde tekens  
zijn dan binnen uw handbereik  Refrein   

3. Verdrijft in zijn naam de duivels  
dat het kwaad uit de wereld wijkt  
Legt handen op aan wie lijden  
dat het heil tot de hemel reikt   Refrein  

 - De Bijbel open: Lucas 19: 41-48   

- Zingen: Een droeve stem, met druk en pijn bevangen  

Tekst: Willem Sluyter; muziek: Willem Vogel  

WelcomeSingers: couplet 1, 2, 4; allen couplet 3, 5, 6  

1. Een droeve stem, met druk en pijn bevangen, 
in ’t midden van de vrolijke gezangen   
der schare, die van blijdschap juicht en springt   
en in ’t gelijk het schoon Hosanna zingt.  

 2. Gij hoort, voorwaar, uw Schepper angstig stenen,   
gij ziet hier uwen lieven Heiland wenen, 
een zwaar verdriet benauwt zijn harte zeer, | 
een tranenvloed daalt langs zijn wangen neer.  

3. Hij zocht zijn volk als een 
Hij zocht zijn volk als een zachtmoedig koning,   
Hij komt tot hen als tot zijn eigen woning,  
Hij komt, opdat Hij hen verlossen zou,   
en nochtans maakt Hij zulk een groten rouw!  
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- Beginwoord en groet   

- Zingen: Gezonden door de Heer.   

WelcomeSingers: 1x; allen 1x   

Gezonden door de Heer:  
Mijn handen zijn bereid  
om hier op deze plaats  
te bouwen aan zijn rijk.    

Gezonden door de Heer:  
Mijn handen zijn bereid,  
om hier op deze plaats,  
te bouwen aan zijn rijk.   

Want niet door eng’len kracht,  
komt uit dit aardse dal  
een nieuwe wereld voort  
waar vrede heersen zal.   

Op mij rust nu de taak  
om in gehoorzaamheid  
uw wil te doen, o Heer  
tot alles is bevrijd.    

-Inleiding op het thema   

- De WelcomeSingers zingen: Lenten Meditation  

Tekst en muziek: Jay Althouse   

Jesus Christ, my Saviour   
lived for me, and died,   
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source of my salvation,   
yet was crucified.   

Peace that knows no measure:   
This by faith I see.  
Love that knows no ending;   
Jesus died for me.  
 
Lord, we renew  
our commitment these forty nights and days.  
And Lord, by your grace  
help us change our sinful ways.   

Hear me now, Lord Jesus:  
I will never stray.  
I will never wander.  
Hear me, as I pray:   

Free me now from darkness.  
Cleanse me now from sin.  
Pardon my transgressions.  
Make me pure within.  

Lord, we renew  
our commitment these forty nights and days.  
And Lord, by your grace   
help us change our sinful ways. 
  
Amen, Amen, Amen.   

- Gebed   

- Signaal Het lied van het eeuwige leven  (Michel van der 
Plas)   
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Ik geloof in een dag van verrijzenis.  
Ik geloof in een God van vergeven  
en dat mijn geluk ook het zijne is.  
Ik geloof in het eeuwige leven.   

En dat Hij mij vurig verlangt in zijn land  
en dat Hij mijn naam heeft geschreven  
voor nu en altijd in de palm van zijn hand.  
Ik geloof in het eeuwige leven.   

Ik geloof in een rijk dat voor mij bestaat  
en dat het de dood zal beschamen.  
Ik geloof in een liefde, die nooit vergaat  
en het eeuwige 
leven,  Amen.                                                     

- Zingen: Lied van de wegzending (uit: Gezangen voor 
Liturgie, Lied 654)  
Refrein allen; coupletten door WelcomeSingers)  

Refrein:  

Wij hebben voor u gebeden   
dat uw geloof niet bezwijkt  
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen  
versterk uw broeders, versterk uw zusters  
Wij hebben voor u gebeden 
dat uw geloof niet bezwijkt  

 1. Gaat uit over alle landen   
tot zover als de wereld reikt  
Verkondigt het Evangelie   
dat het alles wat leeft bereikt   Refrein   


