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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel voor de dienst  
Preludium en Fuga over ‘Macht hoch die Tür’ - Margaretha Christina de Jong  
(1961 - ) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte  
 
Groet en bemoediging 
v: De EEUWIGE, God, zal met u zijn. 
a: Ook met u zal Hij zijn. 
v: Onze hulp is in de naam van God, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v: Zijn trouw duurt eeuwig; 
a: het werk van zijn handen laat Hij niet los. 
 
Drempelgebed 
v: Eeuwige, onze God, 
 wij die U nooit hebben gezien, – 
a: zie ons hier staan. 
v: Wij die van U hebben gehoord, – 
a: hoor Gij ons aan. 
v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, – 
a: wees onze hulp, 
v: en dat Gij alles hebt gemaakt, – 
a: maak alles nieuw, 
v: en dat Gij ons bij name kent, – 
a: leer ons U kennen, 
v: die Bron van leven wordt genoemd, – 
a: doe ons weer leven, 
v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, – 
a: wees hier aanwezig. 
 Amen 
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Zang van Lied 118: 1 en 7 
 
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 
de poorten der gerechtigheid. 
Laat mij de voorhof binnentreden 
en loven ’s Heren majesteit. 
Dit is de poort, de poort des Heren, 
Gods knechten zullen binnengaan. 
God van mijn heil, U wil ik eren, 
nu ik uw antwoord heb verstaan. 
 
Smeekgebed met kyriezang uit Lied 301h  
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison (2x) 
 
Verhaal / Lichtje voor de kinderen  
 
Beelden van de kinderen met hun Palmpaasstokken 
 
Zondagsgebed 
 
Bijbellezing van Marcus 11: 1-11 

 
Zang van Lied 438: 1, 2 

 
God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
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treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 
 
Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 
Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 
en majesteit verhullen, 
om nederig te vervullen 
wat God van Hem verwacht. 
 
Overweging 
 
Zang van Lied 441: 2, 6 en 9 
 
Heel Sion strooit haar palmen 
als vaandels voor uw voet. 
En ik stem in met psalmen 
waarmee ik U begroet. 
Zo zal ik U ontvangen: 
mijn lofzang is de twijg, 
mijn zangen zijn het vaandel 
dat zich in eerbied neigt. 
 
Schrijf, mensen, in uw harten 
dit, als verdriet u kwelt, 
uw tranen u verwarren 
om moeiten ongeteld. 
Houd moed, tot Hij zal komen, 
Hij is met u begaan. 
De trooster uit uw dromen, 
zie Hem nu voor u staan! 
 
Laat uw belagers brallen 
met al hun haat en nijd. 
De Heer verstrooit hen allen, 
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een oogwenk duurt die strijd. 
Hij komt, Hij komt, uw koning, 
en wie hem ook weerstaan, 
bespotten en Hem honen, 
niemand zal Hem verslaan. 
 
Dankgebed en voorbeden 
Acclamatie uit Lied 368d: 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Stil gebed (2 minuten) - 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 van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Vieren en geven gaan hand in hand. We kunnen onze giften overmaken op de 
collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften 
graag voor aanstaande woensdag. 
 
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Diaconie Het Passion, Hummelo 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Jeugdactiviteiten rond Pasen 
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Is uw gift voor collecte 1,  
dan graag onder vermelding van ‘diaconie maart’. 
Is uw gift voor collecte 2,  
dan graag onder vermelding van ‘kerk maart’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ‘28 maart, Jeugdactiviteiten’. 
 

U kunt ook bijdragen met de Givt-app. Met de Givt-app 
kunt u tot aanstaande woensdag met het scannen van 
de afgebeelde QR-code aan de bovenstaande doelen 
geven. 
Na het openen van uw app kunt u via het ‘+’ teken 3 
collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna scant 
u de QR-code en kunt u de collecte voltooien. 
 

 
Zang van Lied 556: 1, 2, 3, 4, 5 
 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die zoon van David zijt en man van smarte, 
koning der Joden die de dood verdreef. 
 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
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Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 
Zegen 
Gezegend uw dagen, gezegend uw nachten. 
Gezegend uw komen, gezegend uw gaan. 
Gezegend uw harten, uw hoofden, uw handen en voeten. 
Gezegend vandaag, morgen en alle dagen van uw leven. 
Gezegend om zelf tot zegen te zijn. 
Amen. 
 
Orgelspel 
Nachspiel - Johannes Barend Litzau (1822-1893) 


