
Liturgie Internetkerkdienst 5 april 2020 

Protestantste Parkstadgemeente Brunssum, Heerlen, Landgraaf  
40dagen - 06 Ps - LG, Matteus 21,1-9 

 

Voorganger: ds. Joachim Stegink,  

Organist:  Thomas van der Luit 

 

VOORBEREIDING 

Welkom      

Ontsteken van kaarsen 

Stilte       

LB 275:1.2.3.4.5 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 

Bemoediging en groet 
Voorg.: God is schepper van hemel en aarde 

ALLEN: Op Hem vertrouwen wij als bron van liefde en kracht 
Voorg.: God blijft bij ons als wij dwalen en geeft licht in donkere dagen 

ALLEN: Bij Hem vinden we troost en bemoediging om op te staan 
Voorg.: Gods goedheid opent onzen handen en harten 

ALLEN: Hij geeft ons grond onder de voeten  en wijst ons de weg naar leven 
Voorg.: Zijn vrede wijst ons de weg. 

ALLEN: Amen 

 

Inleiding 

Stilte 

Verstillend lied: LB 200 (1x voorspelen, 3x zingen) 

 

Gebed aan het begin  

(onderbroken door LB 997: 1.2.3.4 –en vele duizenden) 

Kracht en inspiratie zoeken wij  

om ons geloof nieuw leven in te blazen bij alles wat er gaande is. 

Want we ervaren het gemis van Uw aanwezigheid  

als we denken aan de vele duizenden, ontheemd en gevlucht, 

op zoek naar een betere toekomst,  

bedreigd in hun bestaan, bedreigd door ziekte. 

Daarom roepen wij tot U, zingende: LB 997:1 
 

We roepen tot U voor alle verzwegen onrecht,  

alle goedgeprate onderdrukking,  

voor alle onopgemerkte vernedering, 

Daarom roepen wij tot U, zingende: LB 997:2 
 

We roepen tot U voor alle ziekte en verdriet, 

alle eenzaamheid in leven en sterven, 

voor alle machteloosheid en gebrokenheid, 

voor alle strijd die er speelt in onze huizen en harten.  

Daarom roepen wij tot U, zingende: LB 997:3 
 

We roepen tot U voor alle zinloze vernieling  

van hebben en houden, van mens en natuur,  



voor alle leegte die mensen kunnen ervaren en veroorzaken, 

voor alles wat de grond onder de voeten wegtrekt 

en het zicht op de toekomst ontneemt.  

Daarom roepen wij tot U, zingende: LB 997:4 

 

HET WOORD 

Gebed om inspiratie 

 

Inleiding 

Lezing 1: Zacharia 9,1.8-10 

Stilte 

 

Lezing 2: Matteus 21,1-9 

LB 435:1.2 Hef op u hoofden, poorten wijd  

 

Overweging 

LB 1001:1.2.3 De wijze woorden en het groot vertoon 

 

Dank- en voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader   

 

Mededelingen 

Collecte: Jeugdwerk: Paaschallange.  

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Laatste kaars wordt gedoofd 

 

Slotlied: LB 825:1.2.3.4.5 De wereld is van Hem vervuld 

Wegzending 

 

Zegen 

Gezongen amen  
 


