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Liturgie voor Palmpasen op zondag 5 april 2020  

vanuit de Evangelisch-Lutherse kerk te Woerden 

Voorganger: Ds. Maarten Diepenbroek, Organist: Jeroen de Haan 

De intocht  

De intocht is te bekijken op ons Youtube-kanaal: https://youtu.be/xuDUuYfGXR0  

Welkom  

Evangelie van de intocht: Matteüs 21, 1-11  

Gebed bij de intocht  

Goede God,  

met deze groene takken,  

brengen we eer aan uw Zoon Jezus.  

Wij danken U om Hem.  

Wij willen Hem volgen op zijn weg.  

Zegen ons en deze takken,  

vervul ons met zijn kracht,  

en schenk ons de juiste houding 

om Hem te volgen in zijn liefde voor de mensen,  

op weg door de dood heen naar het leven in U.  

In de naam van de Vader, en de Zoon  

en de + heilige Geest.  

Amen.  

Zingen: Psalm 24: 5, omsloten door de introïtusantifoon: ‘Hosanna voor de Zoon van David! 

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ (Matteüs 21, 9b).  

Liturgie in de kerk (deze is te beluisteren via kerkomroep : opname zaterdag 4 april 10:36u) 

Preludium: Improvisatie op de melodie van lied 435 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd!’ 

Korte toelichting op de viering  

Kyriegebed, besloten met:  

 

 

 

 

https://youtu.be/1obVH6Z_dyg
https://youtu.be/xuDUuYfGXR0
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Canticum naar Filippenzen 2: Lied 160b  

Gebedsgroet  

 

Gebed van de zondag  

Barmhartige God,  

U hebt ons Uw Zoon gegeven,  

als voorbeeld van echt leven voor ons allemaal.  

Wij bidden U,  

dat wij, ons richten naar de weg 

die Hij gekozen heeft 

en heeft gebaand, ten einde toe, 

opdat ook wij  

in zijn opstanding mogen leven.  

Door Jezus Christus, onze Heer. 

Amen.   

Eerste lezing uit het oude testament: Exodus 11: 1 - 10  

Gradualepsalm: Psalm 73: 1, 3, 9  

Evangelielezing: Johannes 12: 20 - 24 

Schriftacclamatie: 339f 

Preek  

Preeklied: Lied 767 

Rekeningnummers voor de collectedoelen: 

Kerk:   NL88 ABNA 0940 1453 83 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden. 
Diaconie:  NL98 ANBA 0940 1012 62 t.n.v. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden.   
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Gebed over de gaven  

Heilige God,  

aanvaard in de gaven 

onze dank om Hem 

die uw weg is gegaan,  

ten einde toe 

en doe ons gelijken 

op Hem, uw evenbeeld en gestalte,  

door de kracht van uw Geest,  

in deze goede dagen  

en heel ons leven.  

Amen.   

Voorbeden, telkens besloten met: Lied 368d  

Onze Vader, met gezongen doxologie: 

 

Slotlied: Lied 556  

Zending en zegen  

Van hier mogen wij gaan, de goede week in, Hem achterna,  

die de weg, de waarheid en het leven is.  

Weet U gedragen, door de zegen van God:  

De HEER zegene u en Hij behoede u. 

De HEER doe zijn aangezicht over u lichten 

en zij u genadig. 

De HEER verheffe zijn aangezicht over u 

en geve u vrede. 

 

 

Postludium:  Improvisatie op de melodie van lied 556 


