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Meditatief orgelspel

Welkom
Ontsteken van het licht

Aanvangslied: 435: 3,4 tekst Georg Weisse : ‘Macht hoch die Tür, die Tor macht weit’
melodie Halle 1704, vertaling Evert Louis Smelik

3
Gezegend was het land, de stad,
waar deze koning binnentrad.
Gezegend ’t hart, dat openstaat
en Hem als koning binnenlaat.
De zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.

4
Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vreê
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u ’t leven weer!

Bemoediging en groet

Antwoordlied: Tot U, Heer, is ons hart gericht
Hier zijn wij, open voor Uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd
Kom tot ons, Eeuw’ge in de tijd. Amen

Inkeergebed



Lied 299j: 1, 2 melodie: Frits Mehrtens
1
Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood,

2
om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.

Lezing:  Jesaja 42:1- 4

Lied 547:1, 5, 6 tekst: Willem Barnard
melodie: Ignace de Sutter

1
Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5
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.

6
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

Lezing: Lucas 19:29 - 48

Overdenking

Stilte
Orgelspel

Voorbeden
Stilgebed
Onze Vader



Slotlied: 550: 2,3 tekst: Willem Barnard
melodie: Gerrit de Marez Oyens

2
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van tevoren 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.

Uitzending en Zegen
Staande
Allen zeggen: Amen

Collecte:
De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Eprafas. Deze stichting ondersteunt Nederlanders
die in buitenlandse gevangenissen zitten: 39 geestelijk verzorgers bezoeken in 90 landen zo’n 2500
Nederlanders die daar vastzitten.
Daarnaast is er een extra collecte voor de Paasactie van de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken).

U kunt uw gave overmaken naar bankrek.nr: NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. Remonstrantse
Gemeente Alkmaar.


