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Welkom 
Hartelijk welkom in de viering in de Lutherse Kerk. We zijn dankbaar dat we 
hier weer samen mogen komen. Voorlopig nog met een kleine groep, maar 
verbonden met vele anderen. Fijn dat u er kunt zijn.  
 
Aanwijzingen 
Aan het einde van de viering zullen coördinatoren aangeven wie wanneer de 
kerkzaal kan verlaten.  Afstand houden en desinfectans blijven belangrijk. Volg 
de aangewezen route. Vanwege de  kleine garderobe is het fijn als u uw jas 
meeneemt naar uw plaats in de kerk. 
 
Zingen 
Tijdens de viering zullen vier zangers liederen zingen. Bij gesproken teksten 
staan aanwijzingen in de liturgie.  
 
Collecte 
De collecte wordt afgekondigd in de viering. Bij de uitgang staan collecte 
schalen, waar u uw gaven in kunt leggen. 
 
Aanmelden voor vieringen 
Onze kerk kan, binnen de regels van het RIVM, 30 personen herbergen. Opgave 
blijft noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via aanmelden@elkz.nl, of via 06-
51613514. 
 
Afzeggen is belangrijk  
Mocht u zich opgegeven hebben voor een viering, maar toch niet kunnen 
komen, dan is het fijn als u dat aan Harry en Marga Konings laat weten. Zij 
kunnen iemand anders uitnodigen. 
 
Betekenis van de letters 

O:  Ouderling van dienst 
V:  Voorganger 
Lector: Lector 
C: Leden van de cantorij zingen 
A:  ALLEN 
L:  MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN 
R:  MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN 
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Tijdens de muziek worden we stil en bereiden ons voor op de dienst 
 
Welkom 
 
Voorbereiding 
O:  Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader 
      en de Zoon en de Heilige Geest. 
A:  AMEN 
O:  Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O:  Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben 
      en waar we spijt van hebben 
A:  EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
O:  Amen 
 
Psalm 22: 8, 10  
 
Kyrie. Na ‘zo bidden wij’: A: Heer, ontferm U. 
Laten wij bidden om Gods ontferming over de nood van de wereld – 
want die is zeer groot. 
 
Groet 
V: De Heer zij met u 
A: OOK MET U ZIJ  DE HEER  
 
Gebed 
 
Psalm 118a ‘Mijn God zijt Gij’ 
 
Evangelielezing: Marcus 11,1-11 

Aankondiging 
Psalmwoord: De steen die de bouwers afkeurden is een 
hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, een wonder in 
onze ogen. 
Evangelielezing  
Lof 

 
Zondagslied 438 ‘God lof, nu is gekomen’  
C: 1 en 4 zingen 
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Verkondiging 
 
553 ‘Stap voor stap gaat door Jeruzalem’  
 
Overgang van rood naar paars – levendigheid naar ingetogenheid, 
lijden en sterven.  
 
Deze dag van vreugde, Palmzondag, gaat over in een week waarin wij 
van diepte en donker en dood horen. De realiteit van het leven, gekend 
door de Eeuwige. Verschillende kanten van het leven in een en dezelfde 
viering aan de orde. Het intense rood van deze dag wordt weer paars. 
Dat wij ons toekeren naar de week die komt, de stille week, een 
doorgang door de diepte naar het hoogte van Paasmorgen, maken wij 
duidelijk door het verwisselen van de kleuren in de kerk. 
 
Gebeden – Gesproken responsie na ‘Zo bidden wij’: ‘Heer, hoor ons 
roepen en schenk ons genade’, stilgebed en Onze Vader. 
 
Lied 559 ‘Gij die ver voor ons uit’ zeggen 
 
Zegenbede 
V:  De Levende zegene en behoede u 

De Levende doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig.  
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede 

A:  AMEN 


