Orde van dienst voor de 6de zondag van de Veertigdagentijd

Palmzondag

Martinuskerk Warnsveld/Leesten
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Als teken van inkeer wordt in deze tijd het kabinetorgel bespeeld
Welkom door ouderling van dienst
Stilte
Een van de kinderen steekt de tafelkaarsen aan.
Lezen: Lucas 19: 29-40
Lector: Hosanna de Zoon van David!
Allen: Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in
de hoogste hemel!
Intochtspsalm met de kinderen: psalm 118 in de vertaling van de
Nieuwe Psalmberijming
Bij het zingen van ‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand’ zwaaien we
met onze palmtakken.
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5. Zet nu de tempeldeuren open,
7. Wij zegenen de grote koning
de poort van de gerechtigheid.
die komt in naam van God, de Heer.
Dan zal ik blij naar binnen lopen,
Vier nu het feest mee in zijn woning;
op weg naar Hem die mij bevrijdt.
leg offergaven voor Hem neer.
Daar gaan rechtvaardigen naar binnen; Mijn God, ik zal U dank bewijzen,
ze gaan de poort al zingend door.
met groene twijgen in de hand.
Met U, Heer, mocht ik overwinnen;
Laat iedereen zijn goedheid prijzen;
daar dank ik u van harte voor!
zijn liefde houdt voor eeuwig stand.

Stilte
Bemoediging:
VG: Onze Hulp is in de naam van de Eeuwige
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
VG: Die ons Jezus gaf, warm verwelkomd en kil verraden
Allen: maar die nooit laat vallen wat met liefde is begonnen.
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Drempelgebed: lied 291D ‘Onze hulp is in de naam van de Heer’
Moment met de kinderen
Zingen: 554 ‘Welkom, welkom, koning Jezus’
Kyriëgebed
Groet:
VG: De Eeuwige zij met u en jullie allen.
Allen: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE.
Gebed van de zondag
Eerste schriftlezing: Jesaja 52:12 - 53:12
Zingen: 552 ‘Dit is een dag van zingen’, 1 en 3.
Epistellezing: Filippenzen 2: 5-11
Zingen: 160b, refrein: allen.
Gezongen lijdensverhaal volgens het evangelie van Mattheüs –
Florentius Hoogenboom
Overdenking
Zingen: 556 ‘Alles wat over ons geschreven is, 1,3 en 5.
Dankgebed, gebeden, bevestigd met het zingen van acclamatie 368E
‘God in de hemelen’
Stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
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Er is gelegenheid aan de collecte bij te dragen via de GIVT-app of via
de rekening, die vermeld staat in KerkZIN. De collecten zijn bestemd
voor: 1) Noodhulp lokaal; 2) Groot onderhoud Martinuskerk
Slotlied: ‘Zie als koning zal hij komen’
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2. Zijn gerechtigheid zal stralen
lichtend langs de hemel gaan.
Wie met tranen moesten zaaien
zullen rijk beladen staan,
als zij juichend (3x)
achter hun bevrijder.

3. Hij zal komen met erbarmen
en langs onze straten gaan.
Wie verloren van het leven
geeft Hij het om op te staan.
Heer, ontferm U (3x)
zie ons in genade aan!

5. Eenmaal als de wolken breken
en de voorhang open gaat,
is de laatste vraag geweken,
zien wij God in het gelaat.
Halleluja (3x)
om wat ons te wachten staat!
Zegen en gezongen amen (lied 431b)
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Diaken van dienst: Piet Kroneman
Kerkrentmeester: Michel Kuijer
Voorganger: ds. Stijn van der Woude
Organist: Jeroen Pijpers
Lector: Hillie Kranendonk
Zanger: Alie Louissen
week 14 - 2022 Martinuskerk, Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
Liedboeklicentienummer: L 16303
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Mededelingen
Uitleg over het gezongen lijdensverhaal als evangelielezing
Tijdens de intocht in Jeruzalem al lezen over de kruisiging van
Jezus? Het voelt wellicht wat voorbarig om te doen. ‘’Heden
hosanna, morgen kruisig Hem’’ toont de dubbelzinnigheid die
past bij Palmzondag. De ene dag wordt Jezus met vreugde
verwelkomd als Messias, enkele dagen later wordt hij gekruisigd
als zondebok. Die dubbelzinnigheid van lijden, van verraad,
verlossing, donker en licht, klinkt vandaag al door in de gezongen
passie. Hoe graag we als mensen ook uitkijken naar het licht en
we slechts de ‘Paas Christus’ willen zien: daarbij hoort ook de
gekruisigde Jezus op Goede Vrijdag. Het één hoort bij het ander.
Uitleg over de liturgische schikking
Op de zesde zondag van de 40-dagentijd wordt gelezen hoe
Jezus, zittend op een ezel, door de stadspoort Jeruzalem
binnenrijdt. De menigte begroet hem met palmtakken. Op de
achtergrond is een kruis zichtbaar als teken dat het lijden niet
ver weg is.
Gooi het net uit aan de andere kant: een gezellige ontmoeting
en een inspirerend verhaal op een bijzondere locatie
voor mensen tussen (ongeveer) 35 – 45 jaar.
Deze tweede keer zijn we te gast bij Ineke en René Hissink,
Vordenseweg 1. René en Ineke van het Klein Graffel zijn anders
gaan boeren. Een paar jaar geleden hebben zij de overstap
gemaakt naar ‘slowfood’, geen grootschalige en anonieme
productie, maar meer tijd, ruimte en beleving voor mens en dier
op de boerderij. Een bijzonder verhaal, met een rondleiding
langs de dieren. Voor meer informatie zie KerkZIN blz. 9. Opgave
vóór 23 april bij ds. Els Diepeveen.
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‘’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’’
- Lied 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’
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