Luisterviering 5 april
Protestantse Gemeente Maassluis

Voorganger: ds. Pim Brouwer
Organist: Jaap Kroonenburg
Zang: Ruud Spermon
Lector: Ank Warnaar

Voorafgaande aan de dienst klinkt het orgel: “Alles wat over ons geschreven is”
Woord van welkom

Verkondiging

Openingspsalm:
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen (Psalm 118)

Muzikaal intermezzo
Gebeden
Bid live mee! Laat uw gebed achter op
www.tinyurl.com/ikbidvoor
Slotlied:
Verheug u gij dochter van Sion (LB 550:1,2,3)

9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en wees 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 zegenen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
Drempelgebed en begroeting
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

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 te voren 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.

Gebed bij de opening van het woord

Zegen

Schriftlezing: Matteüs 21:1-17 (zoz)

Uitleidend orgelspel
Psalm 22 (bewerking: Feike Asma)

Thuiscollecte
Collectedoelen deze zondag:
1. Diaconie: Colombia, hulp aan ontheemden (voor meer informatie zie kerkwijzer)
2. Kerk: Pastoraat
Uw gift is van harte welkom en wordt 50/50 verdeeld over de beide doelen.
Scan de code met uw bank-app of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte

Lezing Matteüs 21:1-17 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit.
Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar
vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt,
antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in
vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is
zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ De leerlingen gingen op
weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels
op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit,
anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit
liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die
komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in
rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde
men weten. Uit de menigte werd
geantwoord: ‘Dat is Jezus, de
profeet uit Nazaret in Galilea.’ Jezus
ging de tempel binnen, hij joeg
iedereen weg die daar iets kocht of
verkocht, gooide de tafels van de
geldwisselaars en de stoelen van de
duivenverkopers omver en riep hun
toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn
huis moet een huis van gebed zijn,”
maar jullie maken er een rovershol
van!’ Toen kwamen er in de tempel
blinden en verlamden naar hem
toe, en hij genas hen. De
hogepriesters
en
de
schriftgeleerden zagen welke
wonderen hij verrichtte en
hoorden de kinderen in de tempel
‘Hosanna voor de Zoon van David!’
roepen, en ze waren hoogst
verontwaardigd. Ze gingen hem
vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En
Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker!
Hebt u dan nooit gelezen: “Door de
mond van kinderen en zuigelingen
hebt u zich een loflied laten
zingen”?’
Zo liet hij hen staan, en hij ging de
stad uit, naar Betanië, waar hij de
nacht doorbracht.

