ORDE VAN DIENST
Palmpasen 2021
Voorganger: pastor R.W. Baas
Organist: Marco Kalkman
Uitzending van de dienst via live stream:
https://www.wingerdpkn.nl/kerkomroep

De liederen worden voorgedragen
Bij de schikking
Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken.
Woorden die bij elkaar horen. In de vazen staan paarse tulpen, paars is de kleur
van reflectie, gedenken. De tulp heeft de vorm van gevouwen handen en
symboliseert het gebed. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door
klimop.
We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder
leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en
geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde
is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is
het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

INTREDE
MUZIEK
WELKOM
o.
Woord van welkom en mededelingen
INTOCHTSLIED
allen gaan staan
l.

Lied 122 vers 1
allen gaan zitten

STIL GEBED
GROET
v.
De HEER zal bij u zijn!
g.
De HEER zal u bewaren!
BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de HEER
g.
die hemel en aarde gemaakt heeft!
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DREMPELGEBED
v.
l+g.
v.
l+g.
v.
l+g.
v.
l+g.
v.
l+g.

Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt.
Schep ons een hart
doorzichtig en onverdeeld,
geef ons een geest
vast en moedig,
wek onze ziel
dat ze leven gaat,
dat wij gaan op de weg die de mensenzoon voor ons uitgaat
in de tijd, de eeuwigheid.
Breng ons terecht, o God
breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen.
Amen

PSALM VAN DE ZONDAG
l.
Lied 24 vers 4 en 5
KYRIE
v.
Smeekgebed
v.
l+g.
v.
l+g.
v.
l+g.

Heer, ontferm U
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U.

GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
l+g. Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
Kindermoment:

Stopmotionfilm van Johannes en Marien Buitenwerf

SCHRIFTLEZING:
v.
MARCUS 11: 1-11
ACCLAMATIE: LB 339 a
v.
U KOMT DE LOF TOE,
l+g. U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
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ANTWOORDLIED
l+v.

Lied 438

UITLEG
v.
Verkondiging
MUZIEK
LIED
l.
Lied 556
GAVEN EN GEBEDEN
o/v.

Oproep tot geven
1ste collecte: Stille hulp 2de collecte: Kerk

DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties,
Stil gebed
g.

Onze Vader… (Oecumenische tekst)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.
SLOTLIED
l.
Lied: 118 vers 7 en 9
UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen
MUZIEK
Wij wensen U een goede zondag
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