Orde van Dienst voor zondag Palmpasen – gelivestreamd vanuit de Bergkerk Den Haag
Orgelspel over Lied 212: Laten wij zingend deze dag beginnen.
Welkom
Bemoediging:
Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!
Inleidende woorden op deze dienst
Samenzang: Psalm 118:1+6+10
1. 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 den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

6. Des Heren hand is hoog verheven,
des Heren rechterhand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven
en zingen van des Heren werk.
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen,
maar niet verlaten in mijn nood,
en zijn genadig welbehagen
gaf mij niet over aan de dood.

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.
Smeekgebed, beantwoord door:

Kindermoment: opnames van de kinderintochten bij hen thuis
Muziekmoment: Solozang met orgelbegeleiding: Lied 553 – stap voor stap gaat door Jeruzalem
Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 118:1-6.19-29
Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
2
Laat Israël zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –
3
het huis van Aäron zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –
4
wie de HEER vreest, zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw.’
5
In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’ En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.
6
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
19
Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20
Dit is de poort die leidt naar de HEER, hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21
Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf.
22
De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden.
23
Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen.
24
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.
1

25

HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed.
Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.
27
De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van
het altaar.
28
U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God.
29
Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
26

Muziekmoment: Korte improvisatie over Lied 554: Welkom, welkom, koning Jezus
Lezing uit het Evangelie: Mattheüs 21:1-11
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op
uit. 2Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die
daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. 3En als iemand jullie iets
vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ 4Dit is gebeurd opdat
in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: 5‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is
zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’
6
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8Vanuit de menigte spreidden velen
hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon
van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’
10
Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten.
11
Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’
1

Acclamatie:

Overdenking
Orgelspel (improvisatie)
Samenzang: 550
1. Verheug u, gij dochter van Sion,
2. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen,
Hij zal u regeren
het rijk gaat beginnen,
met God en met ere.
de zalige tijden,
De wagens, de paarden,
Hij komt ons bevrijden
de wapens, de zwaarden,
rechtvaardig, zachtmoedig,
krijgszuchtige plannen,
de aarde zal spoedig
Hij zal ze verbannen,
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
de Heer heeft het heden gezegd.
het is van te voren voorzegd.
3. Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.
Mededelingen
Collectedoelen:
1e collecte is voor stichting SIV (ooit gestart als Samenwerkingsverband Invaliden Vakantieweken) die vakantieweken organiseert voor mensen met een (ernstige) lichamelijke beperking.
Overmaken op rekening NL46 INGB 00000 76792 t.n.v. College van Diakenen van de PGG onder vermelding
van : collecte SIV
2e collecte is voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk Nederland.
Overmaken op rekening NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk onder vermelding
van: collecte JOP Palmpasen
Vastenactie:
De opbrengst van onze vastenactie is dit jaar voor Stichting Bootvluchteling (www.bootvluchteling.nl)
Er zitten meer dan 20.000 getraumatiseerde vluchtelingen muurvast in een overvol kamp op Lesbos. Nog
dagelijks komen er nieuwe boten aan. Stichting Bootvluchteling komt in actie voor medische en psychische
zorg. In het vluchtelingenkamp Moria heeft men een school en een bibliotheek. Het medisch team voorziet
dagelijks ca. 200 mensen van medische zorg. Help mee zodat deze vluchtelingen de hulp krijgen waar ieder
mens recht op heeft.
U kunt een gift overmaken op rekeningnummer: NL97RBRB0918932637 t.n.v. Stichting Bootvluchteling
Voedselbankactie:
De voedselbank heeft het momenteel moeilijk, vanwege alle Corona-maatregelen. Onze normale inzameling voor de voedselbank, rond de kerkdienst, vervalt ook. Daarom hebben we besloten om iets extra’s te
doen.
Momenteel heeft de voedselbank zowel lang houdbare producten als geld nodig. Geld om bv. supermarktbonnen te kunnen kopen, zodat mensen die hulp krijgen van de voedselbank, nu zelf naar de supermarkt
kunnen gaan.
Extra inzameling: sinds 21 maart staan op 3 adressen in de wijk buiten in de tuin kratten, waar mensen
overdag houdbare producten in kunnen stoppen. Deze drie adressen zijn:
Cees Kaas
Goudenregenstraat 251
links onder afdakje.
Jan Kouwenberg
Danckertstraat 21
bij de voordeur
Martine Nijveld
Fuutlaan 3
bij de voordeur
Mensen die niet naar buiten willen of kunnen en mensen die nog iets meer willen doen, kunnen een gift
overmaken naar de voedselbank: NL83 INGB 0004 2158 92, t.n.v Stichting Voedselbank Haaglanden.
Dank voor alle producten die we al in de kratten aantroffen. En we hopen blijvend op uw deelname!
Mededeling over diensten in de Stille Week:
- Witte Donderdag, 9 april, 19.30 uur - uitzending vanuit Maranathakerk: ds. Martine Nijveld
- Goede Vrijdag, 10 april, 19.30 uur - uitzending vanuit Bergkerk: ds. Martine Nijveld
- Paaswake, 11 april, 19.30 (!) uur - uitzending vanuit Maranathakerk: ds. Martine Nijveld
- Paasmorgen, 12 april, 10.00 uur - uitzending vanuit Bergkerk: ds. Axel Wicke

Behalve de voorgangers zijn hierbij slechts aanwezig wie nodig zijn voor deze uitzending.
U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.
Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die per mail of post naar u toe.
En natuurlijk zijn er ook andere opties om inspiratie op te doen: meditaties/kerkdiensten op tv (zondagmorgen/NPO2). En wie een kort en goed woord verlangt voor elke dag: www.luistertroost.nl.
Mochten de muren op u afkomen, mocht u verlangen naar een babbeltje met een beetje gezelligheid aan
de telefoon of mocht u verlegen zitten om praktische hulp: belt u vooral een van de voorgangers, met mijn
collega ds Martine Nijveld of met mij. Ook is er de website www.nietalleen.nl en de telefoonnummer 08001322 waar u een luisterend oor kunt vinden en waar hulp zoekenden en mensen die hulp kunnen bieden
aan elkaar worden gekoppeld.
Dankgebed, voorbeden en stil gebed – met acclamatie:

‘Onze Vader’ (de klok wordt geluid)
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.
Slotlied: 556:1+3+5
1. Alles wat over ons geschreven is,
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
alle geboden worden thans voldragen,
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
alle beproeving van de wildernis.
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem,
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem.
Woorden ter afsluiting
Zending en zegen, beantwoord door

Orgelspel

