
28 maart 2021  

Palmpasen  
Morgengebed  

van de lutherse gemeente Den Haag en de Lukaskerk 

 
Voorganger: ds. Jannet van der Spek 

Organist: Sander van den Houten  
Ouderling van dienst: Irene van der Kam 

Bloemschikking: Mascha de Haan 

Voorzangers: Monique Schendelaar, Marianne van der Meij,  
Anders van der Meij en Chris de Graaf 

  
Alle mededelingen voor de komende periode leest u 

via de kerkmail (aanmelden via lutherheraut@gmail.com en/of 

lukaskerk@hotmail.com)  
  

  
PRAELUDIUM 
Improvisatie over psalm 22 

 
WELKOM en toelichting bij de bloemen 

 
AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 

VOTUM (gelofte)  
Voorganger – In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  

Gemeente – Amen.   
   
ADIUTORIUM (bemoediging)  

V – Onze hulp is in de naam van de Heer,  
G – die hemel en aarde gemaakt heeft.  

   
CONFITEOR (schuldbelijdenis)  
V – Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,  

G – opdat wij weer in vrede leven.  
V – Amen.  

 
INTROITUS (intrede) Psalm 118:9 

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. 

 

about:blank


KYRIEGEBED (roep om ontferming) 

 

 
 
LIED 160B 

 
Laat onder u de gezindheid zijn 

van Jezus Messias, beeld van God, 
die niet greep naar het zijn-als-God, 
maar het naakte bestaan verkozen 

en de rol van slaaf aanvaard heeft, 
 

[refrein] Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God, de Vader! 
 
Die gelijk aan wat mensen zijn 

in hun donkere diepte deelde 
en gehoorzaam was tot de dood. 

 
[refrein] Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God, de Vader! 
 

Om dit alles heeft God Hem verhoogd 
en bekleed met de Naam der namen, 

in zijn Naam zal eens alles zich buigen. 
 
[refrein] Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God, de Vader! 

 
 

LEZING UIT HET NIEUWE TESTAMENT: Marcus 11:1-11 
 

LIED 438: 1 EN 2 
God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 

de koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 

treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 

de duivel en zijn macht. 
 

Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 

Hem sieren staf noch kroon. 



Hij wil zijn koningsmacht 

en majesteit verhullen, 
om nederig te vervullen 

wat God van Hem verwacht. 
 
OVERDENKING  

  
MUSICA PRO DEO 

Improvisatie  
 
VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER  

  
LIED 550 

Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen, 

de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden 
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig 

een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 
de Heer heeft het heden gezegd. 

 
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. 
 
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. 
 

HEENZENDING/ ZEGEN  
  

ORGELPOSTLUDIUM 
Jerusalem, du hochgebaute Stadt, Otto Dienel (1839-1905) 
 

 



Binnenkomst kinderen met palmpasenstokken, terwijl wij zingen 

 
Klim in de hoogste bomen, Alles wordt nieuw 1-25 

 
Vertel op alle wegen, 
dat Hij in aantocht is. 

Hij brengt ons heil en zegen, 
geen vijand houdt Hem tegen, 

geen macht die sterker is. (bis) 
 

Vlag met de groene twijgen 
en maak voor Hem ruim baan! 
Wij, die naar vrede hijgen, 

wij kunnen niet meer zwijgen: 
Zijn koninkrijk breekt aan! (bis) 

 
Gooi nu maar opgetogen 
de mantels op de grond: 

"Hosanna in de hoge!" 
Wij maken erebogen: 

"Gezegend Hij die komt!" (bis) 
 
De eerste collecte voor het Haags Zomerkamp. Of het Haagse Zomerkamp 

mag doorgaan weten we nog niet, maar geld kunnen ze altijd gebruiken. Zo 
kunnen er materialen vervangen worden en waar nodig worden aangevuld. Uw 

bijdrage kunt u overmaken de rekening van de Diaconie ELG ’s-Gravenhage, 
IBAN: NL91INGB0000037958. 
 

De tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage kunt 
u overmaken op de rekening van de Ev. Luth. Gem. ’s-Gravenhage, IBAN: 

NL57RABO0373720823. 
 
 

 


