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Ubi Carita Ola Gjeilo
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi 
amor. 
Exultemus et in ipso jucundemur. 
Timi amus et amemus Deum vivum. 
Exultemus et in ipso jucundemur 
Et excorde diligamus nos sincer 

Waar zorgzaamheid en liefde zijn, 
daar is God. 
De liefde van Christus heeft ons 
verenigd 
Laten ons juichen en verblijd zijn 
Laat ons de levende God vrezen en 
liefhebben 
Oprecht en vanuit het hart 

 

VOORBEREIDING: 

 
Welkom  

Stilte                                                                        
 

Groet en Bemoediging: v: De Eeuwige zij met u!  

 
                                       a:  
 
                                                       Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 
 
Drempelgebed:   k.:  Liefdevolle God 
       de wereld staat op haar kop. 
     Wij kunnen niet naar school 
      a: Mensen kunnen elkaar niet bezoeken 
   Er zijn niet genoeg ic bedden 
      k Wat gebeurt er allemaal? 
   Helpt u ons de goede weg te vinden 
   om hiermee om te gaan, 
      a: amen 



 

Aanvangslied  psalm 121 

 
 

2 
Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap 
verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 

3 
De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 

   4 
   De Heer zal u steeds gadeslaan, 
   Hij maakt het kwade goed, 
   Hij is het die u hoedt. 
   Hij zal uw komen en uw gaan, 
   wat u mag wedervaren, 
   in eeuwigheid bewaren. 

 
Kyriëgebed  na:’.........zo bidden wij’ acclamatie 367d 

      

                     



 
 
DE SCHRIFTEN:  
 
Schriftlezing Exodus 7-11:10 uit ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter Linden 
 
Overweging 1 
 
Schriftlezing Mattheus 21:1-9 
 
Lied 553 door ensemble 

 
        2 Massa’s mensen in Jeruzalem: 
 waarom rijdt hij niet op een prachtig paard, 
 als een generaal ten strijde? 
 ‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 

        3 Massa’s mensen in Jeruzalem; 
 vol verbazing zien zij deze man 
 rustig op zijn ezel rijden: 
 ‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 

        4 Stap voor stap gaat door Jeruzalem 
 Jezus op de rug van een ezelin. 
 Zullen wij de kinderen volgen: 
 ‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 
 

Overweging 2 
 

Muziek 



Lied 559 couplet 1 eenstemmige voorzang ensemble 

   
2 
Gij die al onze schuld 
in uw vergeving draagt, 
wees onze vrede, o 
Jezus, voor eeuwig. 

3 
Gij die met levensbrood 
door tijd en ruimte gaat, 
geef alle dagen, o 
Christus, dit brood ons. 

   4 
   Gij die ver voor ons uit 
   in deze wereld zijt, 
   zend ons met vrede en brood, 
   Heer, tot de mensen. 
 
In memoriam   lied 961 
Niemand leeft voor zichzelf / niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, / aan Hem behoren wij toe. 
 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 

Voorbeden na: ….zo bidden wij: 426 

 



Stil gebed - Onze Vader 
 
Inzameling gaven:   

De diakenen en de kerkrentmeesters hebben afgesproken dat er in de 

diensten slechts één collecte is. 

In plaats van de collectezak graag uw gift overmaken op rekeningnummer 

NL70 INGB 0007 7733 10 t.n.v. Diaconie PG Voorschoten.  

U kunt dit doen onder vermelding van het collectedoel van deze zondag: 

Voor JOP, voor het project ‘Jongeren doorleven het Paasverhaal in de 

Paaschalleng’. Onze jongeren doen daar ook aan mee! 

 

 

Slotlied  ‘Behoed en bewaar’ Dienstboek I, blz1003 

 
           Be-  hoed   en   be - waar    Gij      ons lie-  ve  God, 

 
          wees    met ons in       al         het     lij -  den 

 
            Wees  warmte    en      licht,        een    mens’lijk   ge- 

 
         zicht,    na -   bij   ons in    donk’re  tij  -  den. 2x 
 
 

Wegzending 

Zegen 
 
a:  

 

 

 

We hopen dat de kinderen thuis klaar zijn met hun Palmpasen 

stokken…. Want nu is het tijd voor een kleine optocht!  

 



 

Op de drempel van de stille week zingen we met en voor de 

kinderen: Dans en zing, Hosanna voor de koning 

Lied 555: 

 

        2  Zwaai de takken heen en weer: 
 zegen en vrede voor de Heer!  
 
 refrein: 
 Dans en zing:  
 hosanna voor de koning; 
 dans en zing: 
 hosanna voor de Heer! 
 


