
Liturgie Christusgemeente 28-3-2021 
 
Orgelmuziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Introïtuslied: Gezang 173 : 1 en 2  
Alles wat over ons geschreven is 
Gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
Alle geboden worden thans voldragen, 
Alle beproeving van de wildernis. 
 
Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
Ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
Die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef.  
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
NLB 552 : 1 en 2 
Dit is een dag van zingen! 
Voorgoed zijn wij bevrijd. 
Gods kracht zal ons omringen, 
Zijn liefde duurt altijd.  
Ontsloten is de poort 
Scharnierend op de vrede, 
Wij zullen binnentreden 
En leven ongestoord. 
 
Zijn intocht werd tot teken, 
Tot hoeksteen van het recht; 
Van vrede kwam hij spreken, 
Van leven warm en echt. 
Gezegend is zijn naam. 
Hij heeft aan ons zijn leven 
En liefde doorgegeven 
Tot grond van ons bestaan.  
 
Gebed om ontferming 
 
Psalm 118 : 3  
’t Is beter bij de Heer te schuilen 
Dan dat men bouwt op man en macht. 
’t Is bet bij de Heer te schuilen 
Dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon noch keren, 
Omsloten door der volken ring, 
Doorbrak ik in de naam des Heren 
De knellende omsingeling.  

 
Woord van leven 
 
Psalm 118 : 9  
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
Juicht nu met ons en weest 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 zeeg’nen u uit ’s Heren woning, 
Wij zegenen u al tezaam.  
 
Gebed om de opening van het woord  
 
Kindermoment: filmpje Bijbel Basics 
 
Kinderlied: Achter u aan (mp3) 
Er komt een groep soldaten aan, en midden 
in de nacht 
wordt Jezus zomaar opgepakt en naar de stad 
gebracht. 
Zijn beste vrienden rennen weg, en buiten 
kraait een haan. 
Hij wordt veroordeeld, maar waarom? Wat 
heeft Hij fout gedaan? 
 
Hij maakte zieken beter, troostte mensen met 
verdriet. 
Hij liet een spoor van liefde na.  
Nee, dit verdient Hij niet. 
 
Refrein: 
U gaat een weg die ik niet ken, 
maar ik laat U niet zomaar gaan. 
Gaat U maar voor, ik volg uw spoor 
ik ga achter U aan. 
 
Schriftlezing: Zacharia 9 : 9-10 
 
Gezang 127 : 1  
Gaat, stillen in den lande, 
Uw Koning tegemoet, 
De intocht is ophanden 
Van Hem die wond’ren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
Laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht.  



Schriftlezing: Markus 11 : 1-11 
 
Gezang 120 : 2  
Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
Zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
Een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 
Door Hem geschiedt Gods raad, 
Zijn heerschappij bestaat! 
 
Preek  
 
Meditatieve muziek 
 
Gezang 173 : 3 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
Zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.  
 
Geloofsbelijdenis: Lied 45  
Ik geloof in God de Vader, de almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
Die ontvangen is van de heilige Geest, 
Geboren uit de maagd Maria, 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
Is gekruisigd, gestorven en begraven, 
Nedergedaald ter helle, 
Ten derden dage wederom opgestaan van de 
doden, 
Opgevaren ten hemel, 
Zittende ter rechterhand Gods, 
Des almachtigen Vaders, 
Vanwaar hij komen zal om te oordelen 
De levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke 
kerk, 
De gemeenschap der heiligen, 
Vergeving van zonden, 
De wederopstanding des vleses. 
En een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen.  
 
Gebeden (besloten met gezamenlijk Onze 

Vader) 
 
Toelichting van de collecte 
De collecten zijn voor kerk en jeugdwerk.  
 
Slotlied: Gezang 173 : 4 en 5  
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
Ons is een lofzang in de mond gegeven, 
Sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.  
 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
Waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
Vrede aan allen die uw naam verhogen: 
Heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 
Zending en zegen (antwoordlied: Gezang 
456:3) 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus, onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer! 
 

 
NB: alle liederen worden gezongen door de 
voorzangers, helaas is gemeentezang in de 
kerk nog niet toegelaten. 
 

 
Organist: Guillaume Lebbe 
Voorzanger: Claudia Gravenstein 
Ouderling van dienst: Sonja van Santen 
Voorganger: ds. Barry Kriekaard 
 

 
Vespers Goede Week 
Elke dag is er een online vesper, om zo met 
elkaar naar Pasen toe te leven. Deze zijn mee 
te vieren via Zoom (maandag en donderdag) 
of het youtubekanaal Protestanten in 
Antwerpen (dinsdag en woensdag). Alle 
vespers beginnen 19:00 uur. Op Goede 
Vrijdag is er vanaf 20:00 uur live een dienst 
vanuit de Christusgemeente.  Alle linken 
vindt u in de emailnieuwsbrief en op 
facebook.  


