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Protestantse Gemeenten Uitgeest/Akersloot, Heemskerk en
Beverwijk/Wijk aan Zee
Palmzondag
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Muziek (Psalm 118)
Begroeting
Stilte
Bemoediging
Gebed
Muziek (Lied 547)
Lezing: Johannes 12: 1-16
Overweging
Muziek: R. Vaughan Williams (1872-1958), ‘Rhozymedre’
Voorbeden, stilte, Onze Vader
Muziek (Lied 556)
Zegen
Muziek: Samuel de Lange (1811-1884), Fantasie-Sonate nr. 3, 1e deel
***
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Jezus kwam dus zes dagen voor Pèsach naar Bethanië
waar Lazarus was, die Jezus uit de doden had opgewekt.
Zij maakten daar voor hem een maaltijd klaar;
Martha diende
en Lazarus was een van hen die met hem aan de tafel aanlagen.
Maria nam een pond echte, kostbare nardusmirre
en zalfde de voeten van Jezus;
ze droogde zijn voeten met haar haren
en het huis werd vervuld met de geur van mirre.
Daar zei Judas Iskariot, een van zijn leerlingen,
degene die hem zou overleveren:
Waarom is deze mirre niet voor 300 denariën verkocht
en aan de armen gegeven?
Hij zei dit niet omdat de armen hem aan het hart gingen,
maar omdat hij een dief was;
hij was in het bezit van de beurs
en droeg bij zich wat erin werd gedaan.
Jezus zei:
Laat haar toch,
zij bewaart dit voor de dag van mijn begrafenis.
De armen hebben jullie altijd bij je,
mij hebben jullie niet altijd.
Een grote menigte Judeeërs wist dat hij daar was;
men kwam niet alleen vanwege Jezus,
maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de doden had opgewekt.
De overpriesters overwogen ook Lazarus te doden,
omdat vanwege hém velen uit de Judeeërs op Jezus gingen vertrouwen.
De volgende dag hoorde de grote menigte die naar het feest gekomen was,
dat Jezus naar Jeruzalem kwam;
ze rukten de takken van de palmbomen,
gingen uit, hem tegemoet, en schreeuwden:
Hosanna! Gezegend die komt in de naam van de Heer,
de koning van Israël.
Jezus vond een ezeltje en ging erop zitten,
zoals geschreven staat bij de profeet Zacharja:
Vrees niet, dochter Sion:
Zie, jouw koning komt,
hij zit op een ezelsveulen.
Dit begrepen zijn leerlingen eerst niet,
maar toen Jezus verheerlijkt was,
tóen gedachten zij dat dit over hem geschreven stond
en dat zij dit met hem gedaan hadden.

