Welkom
Drempelgebed
Lied: Lied 118 vers 1,3 en 9
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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.
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't Is beter bij den Heer te schuilen
dan dat men bouwt op man en macht.
't Is beter bij den Heer te schuilen
dan dat men hulp van vorsten wacht.
Toen ik mij wenden kon nog keren,
omsloten door der volken ring,
doorbrak ik in de naam des Heren
de knellende omsingeling.
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Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
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Schriftlezing: Mattheüs 21:1-9
1 En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen, aan de Olijfberg,
toen zond Jezus twee discipelen uit, tot wie Hij zeide: 2 Gaat naar het dorp,
dat tegenover u ligt, en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden, en
een veulen bij haar. Maakt haar los en brengt haar tot Mij. 3 En indien
iemand u iets erover mocht zeggen, zegt dan: de Here heeft ze nodig. Hij zal
ze terstond (terug) zenden.
4 Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de
profeet, toen hij zeide:
5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend
op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier.
6 Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden, zoals Jezus
hun had opgedragen, 7 brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden
hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten. 8 En het merendeel der schare
spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen
en spreidden die op de weg. 9 En de scharen, die vóór Hem uit gingen en
die volgden, riepen, zeggende:
Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren;
Hosanna in de hoogste hemelen!
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Lied: 553
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Massa’s mensen in Jeruzalem:
waarom rijdt hij niet op een prachtig paard,
als een generaal ten strijde?
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’
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Massa’s mensen in Jeruzalem;
vol verbazing zien zij deze man
rustig op zijn ezel rijden:
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’
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Stap voor stap gaat door Jeruzalem
Jezus op de rug van een ezelin.
Zullen wij de kinderen volgen:
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’

Overdenking
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Lied: Lied 547
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Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
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want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
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Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
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want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
5
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Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Gebeden
Slotlied: Lied 550
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Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
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de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.
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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.

Zegen
Collecte:
Diaconie Stichting Dak- en Thuislozen (zie tekst hieronder)
Kerk voor het werk van de kerkrentmeesters en voor de energiekosten

Collectedoel 05 april 2020
Deze zondag collecteren we voor de Stichting Dak- en Thuislozen
Straatpastoraat/Den Haag. Deze collecte is in plaats van Stichting Maaltijd
voor een Kind.
Door de coronacrisis is de nood hoog onder deze sociaal kwetsbare groep.
Het straatpastoraat moet ook de regels in acht nemen. De gemeente Den
Haag is intussen druk bezig om in deze periode voor alle daklozen 24-uurs
opvang te realiseren, liefst met niet teveel mensen op één locatie en de
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mogelijkheid van isolatie voor wie ziek is. De kookploegen blijven verse
maaltijden koken, die door bezoekers kunnen worden afgehaald, met
inachtneming van een redelijke afstand tot elkaar.
Het Straatpastoraat moet dit doen naast hun andere thema’s, zoals troost,
verdriet, relaties, (on)geloof, thuis, verslaving. Het bekende en zo
gewaardeerde luisterend oor!
Dit is een forse opgave en zowel financieel, materieel en immaterieel heeft
het Straatpastoraat onze steun hard nodig.
Nog meer informatie kan gegeven worden door Lyda Nell, E
lydanell158@hotmail.com of bij Sheila Keilholz E keilholzsheila@gmail.com.
Door de omstandigheden waarin we allen verkeren, verzoek ik u uw gave te
storten op:
NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Kerkelijke activiteiten Protestante
Gemeente Wassenaar, o.v.v. collectes zondag 05 april 2020.
Zondag 12 april a.s. zal er gecollecteerd worden voor de u wel bekende
Bakkerij te Leiden.
U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via www.skgcollect.nl/97 De link naar
deze iDealbetaling is te vinden op onze website www.pkn-wassenaar.nl.
U kunt ook betalen via de app ‘Kerkgeld’.
Op YouTube staat er een kort instructiefilmpje hoe deze iDeal betaling
werkt: https://www.youtube.com/watch?v=QlWd09BlKbQ

Voorganger:
Muzikale begeleiding:
Ouderling van dienst

dr. Arie Kooijman
Rijk en Anneke Jansen
Conny Koets
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