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Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd digitaal 
verbonden zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 

 

      Bij de schikking 
 
Basisschikking: 
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen.  
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen 
maken.  
Het thema is dan ook: Een nieuw begin 
Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Er zijn acht glazen 
flessen bekleed met rietstengels. Het water er in geeft nieuw leven. Riet 
staat voor buigzaamheid, meebewegen.  
 
Palmpasen 
Vandaag staan de 8 met riet beklede flessen verdeeld in 2 groepjes van 
4. 
Er wordt een soort weg uitgebeeld.  
In de flessen staan gebogen takken en palmbladeren; het lijkt een poort.  
Jezus, zittend op een ezel, komt Jeruzalem binnen onder een ereboog 
van palmtakken. 
 
Orgelspel 
 
Inleiding op de dienst 
 
Bemoediging en Groet 
 
Drempelgebed  
 
Muziek: We kijken en luisteren naar: Sera Noa - Uit Uw Hemel zonder 
grenzen | Petrus in het land | Lied 527 
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Gebed 
 
Lezing: Jesaja 50: 4 - 7 
 
Muziek: Lied 556: 2 & 5 | Alles wat over ons geschreven is 
 
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. 
 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan alen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 
Lezing: Marcus 11: 1 – 11 & Filipenzen 2: 5 - 11 
 
Moment van muziek: Hosanna | Jesus Christ Superstar 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek: Lied 552: 1 & 3 | Dit is een dag van zingen 
Dit is een dag van zingen! 
Voorgoed zijn wij bevrijd. 
Gods kracht zal ons omringen, 
zijn liefde duurt altijd. 
ontsloten is de poort 
scharnierend op de vrede, 
wij zullen binnentreden 
en leven ongestoord.  
 
Dit is een dag van zegen, 
een dag van feest en licht, 
van palmen hoog geheven, 
van zon en vergezicht. 
Geef ons vandaag de moed 
het met uw naam te wagen, 
uw vrede uit te dragen. 
Loof God, want Hij is goed! 
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Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied: We luisteren en kijken naar: Lied 421 | Vrede voor jou | PG 
Leidschendam opname 
 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
 
Afsluitende woorden 
 
Zending en zegen 
 
A:    AMEN (gesproken) 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 

Collecte:  
de collecte gaat voorlopig digitaal. U kunt uw bijdrage geven via de 
collecte-app, of overmaken naar het College van Kerkrentmeesters en 
het College van Diakenen. Zie voor verdere informatie de website, de 
nieuwsbrief of het kerkblad. 
 

Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413 
Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt 
spreken, belt u dan dit nummer voor een afspraak. 
U krijgt pastoraal coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt 
tijdens de spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00 tot 
10.00 uur. 
Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar. 

 
 

www.pgleidschendam.nl 

http://www.pgleidschendam.nl/

