Orde van dienst voor Palm- en Passiezondag
zondag 25 maart 2018
in de Lutherse Kerk te Woerden

Bij deze orde van dienst heeft u tevens een liedboek nodig.

Bij binnenkomst krijgt iedereen een buxustakje uitgereikt, een altijd
groen blijvende struik, symbool voor het leven dat sterker is dan de
dood. Zoals een duif met een olijftak hoop bracht in de dagen van
Noach (zie het Noachraam in de kerk), nemen wij nu zelf de groene
takken in de hand en volgen wij Jezus op zijn weg van bevrijding en
hoop. Het buxustakje kunt u thuis bewaren. Volgend jaar zullen de
takjes verbrand worden tot as, voor de viering op Aswoensdag.
De liturgische kleuren voor deze zondag zijn rood en paars.
Rood, de kleur van beweging, recht en vrede, verlangen, omdat de
mensen tijdens de intocht in beweging komen en ernaar verlangen dat
vrede en recht gedaan wordt.
Er wordt gewisseld naar paars omdat het de zesde zondag in de
veertigdagentijd is.

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek
ambtsdrager: Agnes ten Hoeve
lector: Ellen Gol
kinderkerk: Bernice Janssen
organist: Jeroen de Haan
koster: Leon Gol
opmaak boekje: Maria Knöps
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Orgelspel
Welkom

Voor de intocht met de palmpaasstokken wordt u van harte
uitgenodigd om buiten voor de ingang van de kerk te gaan staan.
Neemt u uw liturgieboekje, samen met uw buxustakje. De
kinderen met hun palmpaasstokken gaan straks voorop.
N.B. Het liedboek heeft u alleen in de kerk nodig.

De viering van de intocht
Votum
v.
In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
allen Amen.
Bemoediging en drempelgebed
v.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
a.
die hemel en aarde gemaakt heeft
v.
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
a.
en laat ons weer in vrede leven.
v.
Amen.
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Gebed bij de intrede
Goede God,
Met deze groene takken,
brengen wij hulde aan uw zoon Jezus,
de koning die zachtmoedig zijn intrek bij ons neemt.
Zegen ons, als wij met palmtakken in de hand,
hem volgen op weg naar Jeruzalem,
de stad van vrede.
Vervul ons met zijn kracht,
zodat wij met Hem opgaan
en eenmaal achter Hem aan,
het nieuwe Jeruzalem
mogen binnengaan.
Door Jezus Christus, onze Heer,
amen.

Zingen: Psalm 24: 4 en 5
omsloten door de antifoon:
’Hosanna voor de zoon van David! Gezegend hij die komt in naam
van de Heer. Hosanna in de hemel!’
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Psalm 24: 4 en 5

5. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van ’s hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
Evangelie van de intocht: Johannes 12: 12-19
Processie met palmstokken:
De kinderen met hun palmpaasstokken gaan voorop, samen met de
diaken die het licht aandraagt voor de tafelkaarsen, terwijl wij zingen:
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Zingen: lied 435

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,
juich, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!
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3. Gezegend was het land, de stad,
waar deze koning binnentrad.
Gezegend ’t hart, dat openstaat
en Hem als koning binnenlaat.
De zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.
4. Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vreê
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u ’t leven weer!
In de kerk gaan allen zitten.
Aandacht voor de kinderen

Zingen: lied 558
allen: 1 en 2, vrouwen: 3 en 4, mannen: 5 en 6,
voorganger: 7 en 8, allen: 9 en 10
Tijdens het zingen van dit lied maken we de overgang van Palm- naar
Passiezondag. De kleuren worden gewisseld van rood naar paars. Tijdens
het naspel gaan de kinderen naar de kinderkerk.

Dienst van het woord
Gebedsgroet
voorganger:
allen:
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Gebed van de zondag
v.
Laat ons bidden
….
Door Jezus Christus, onze Heer.
a.
Amen.
Eerste lezing uit het oude testament: Exodus 15: 27-16: 7
Zingen: Gradualelied psalm 22a
Epistellezing: Fillipenzen 2: 5-11
Zondagslied: 438
Evangelielezing: Johannes 12: 20-24
Schriftacclamatie: 339f
Preek
Preeklied: lied 160b
Dienst van de tafel
Mededelingen
Offerandegebed
Collectespel: onderwijl inzameling van de gaven
Offerandegebed
Voorbeden met gezongen acclamatie 368d en stil gebed
Slotlied: Liedboek 556
Zending en zegen
a.
Amen, amen, amen.
Orgelspel
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