PALMPASEN dienst in Hengelo, 14 april 2019
Voorganger dr Johan Goud (Den Haag)
Organist:
m.m.v. de cantorij o.l.v. Shaya van den Berg

Het ezeltje
In de korte, blauwe schemering
deed ik een kleine wandeling.
De grond was rood, gebarsten droog.
De lucht was dun en vreeslijk hoog,
en blauwe distels stijf en grillig
ritselden driftig en onwillig.
Stil grazend naast een grijze rots
zag ik opeens op hoge benen
een jonge ezel; zijn oren schenen
doorzichtig, zijn gelaat was trots.
Zijn lange, ambren ogen blonken
als water, ernstig en bezonken
en onpartijdig was zijn blik.
En na een korte, felle schrik
verstarde ik in verwondering.
Of kan het eerbied zijn geweest
voor dit schoon, ongeschonden beest,
waarmee ik langzaam verder ging?
Een pijnlijke herinnering:
zo ben ik vroeger ook geweest.
Die gaafheid en zachtzinnigheid,
onzware ernst en droomrigheid,
o kon ik dat nog ééns herwinnen,
kon ik nog ééns opnieuw beginnen.
M. Vasalis

Voorbereiding

Orgelspel
Welkomstwoord
(gemeente gaat staan)
Aanroeping en inkeer

Zingen Lied 280: De vreugde voert ons naar dit huis

Bemoediging en groet
Antwoordlied ‘Tot U Heer’
(gemeente gaat zitten)
Gebed
De gemeente zingt het gebed om de Geest
Intocht op een ezeltje: inleidend woord, lezing van het gedicht van Vasalis en van Matteus 21:
1-9
Zingen Lied 550: ‘Verheug u’ (vs 1,2,3)

Woord en gebed

Huilen over het lot van die stad: lezing van Lucas 19: 41-48
De cantorij zingt: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft’
De kinderen riepen: lezing van Matteus 21: 14-17
Zingen Lied 871: 1,2,3 – ‘Jezus zal heersen waar de zon’
Overdenking
De cantorij zingt: ‘Zwaai, zwaai met jonge groene takken’ en na een korte verbindende tekst
‘Trekken naar de stad van je verlangen’
Stilte
Dank- en voorbeden
V: en daarom bidden wij en zingen:
G: Heer ontferm u, Heer ontferm u, Heer ontferm u.
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 wij onze schuldenaars vergeven. En leidt 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, amen.
Uitzending en zegen

Mededelingen
Zingen Lied 552: ‘Dit is een dag van zingen’ (vs 1,2,3)

Uitzendingswoorden en zegen
G: (gezongen) Amen, amen, amen.

