Orde van dienst Oecumenische viering van Palmpasen, 5 april 2020
Voorgangers: Eric Citroen en Susan van Agten, Muziek: Stephan van de Wijgert
Welkom en inleiding
Evangelielezing: Marcus 11, 1-10 De intocht
Jezus ging met zijn leerlingen naar Jeruzalem toe.
Ze kwamen in de omgeving van Betfage en Betanië op de olijfberg.
Toen stuurde Hij twee van zijn leerlingen op weg
met de opdracht: “Ga naar het dorp daar vóór je.
Wanneer je er binnen komt,
is het eerste wat je zult vinden een veulen.
Het is vastgebonden.
Nog nooit heeft iemand er op gezeten.
Maak het los en breng het hier.
En als iemand je de opmerking maakt: “Wat doe je daar? “
Geef dan het antwoord: “De Heer heeft het nodig”,
maar Hij stuurt het gauw terug.”
Ze gingen op weg en vonden een veulen.
Het was vastgebonden aan een deur buiten op straat.
Zij maakten het los. Maar sommige mensen die daar in de buurt stonden, riepen tegen hen:
“Wat doen jullie daar, om zomaar een veulen los te maken?”
Ze gaven het antwoord dat Jezus hun had gezegd.
De mensen lieten hen toen met rust.
Ze brachten het veulen bij Jezus.
Ze legden er hun mantels overheen. Jezus ging erop zitten.
Veel mensen legden hun mantels breeduit op de weg.
Anderen bedekten de weg met groene takken
die ze in het veld gekapt hadden.
De mensen die om Hem heen drongen, jubelden:
“Hosanna; gezegend die komt in de naam van de Heer.
Geprezen het koninkrijk van onze vader David, dat komt.
Lied: De koning van de vrede
De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan,
de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam.
Doet open nu de poorten, de koning moet er door,
och Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor.
Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan
of zullen zij hem doden en God weder staan?
Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt,
de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid.
Toelichting Palmpaasstokken
Vervolg lezing Marcus
De mensen waren zo dankbaar en blij: de armen, de zwakken,
de mensen die niets te vertellen hadden: nu zou alles anders worden, hosanna!
Maar de rijken, de machtigen, de mensen die de baas waren in het land, werden bang.
Helemaal geen hosanna: als ze deze profeet zijn gang lieten gaan, zou alles inderdaad
anders worden. Dat moesten ze voorkomen.
Muziek

KEERPUNT
I OORDELEN
Inleiding
Lied: O hoofd vol bloed en wonden
O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.
Gebed en Stilte
II VALLEN
Inleiding
Lied: O hoofd vol bloed en wonden
O Heer uw smaad en wonden,
ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God, ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.
Gebed en Stilte
III TROOSTEN
Inleiding
Lied: O hoofd vol bloed en wonden
Houdt Gij mij in uw hoede,
Gij die uw schapen telt,
O bron van al het goede,
waaruit mijn leven welt.
Gij die mijn ziel wilt laven
met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven
tot in het paradijs.
Gebed en Stilte
IV BEPROEVEN
Inleiding
Lied: O hoofd vol bloed en wonden
Ik dank U o mijn vrede,
mijn God die met mij gaat,
voor wat Gij hebt geleden
aan bitterheid en smaad.
Geef dat ik trouw mag wezen,
want Gij zijt trouw en goed.
ik volg U zonder vrezen
wanneer ik sterven moet.
Gebed en Stilte

V VERDER GAAN
Inleiding
Lied: O hoofd vol bloed en wonden
Wees Gij om mij bewogen
en troost mijn angstig hart.
Voer mij uw beeld voor ogen,
gekruisigde, uw smart.
Dan zal ik vol vertrouwen,
gelovig en bewust,
uw aangezicht aanschouwen.
Wie zo sterft, sterft gerust.
Gebed en Stilte
Voorbede
Oecumenisch 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.
Slotlied: De koning van de vrede
En machtige Pilatus, wat riep men voor uw huis?
Vandaag “de Zoon van David” en morgen “aan het kruis”
En vorst van Galilea, Herodes, wat hoort gij?
Vandaag is ‘t “Halleluja” en morgen al voorbij.
En grote hogepriester, wat hoort gij Kajafas?
Vandaag is het “Messias” en morgen “Barabbas”
Wat hoort men in de straten van deze tempelstad?
’t Is heden “Maranatha” en straks de stem der haat
Zegen Muziek: You’ ll never walk alone

