Orde van dienst voor Palm- en Passiezondag
zondag 14 april 2019
in de Lutherse Kerk te Woerden

Het is vandaag de zesde zondag in de 40-dagentijd. Een zondag met twee
gezichten: ‘heden Hosanna, morgen kruisigt Hem’ (zie ook het slotlied).
Een zondag met twee kleuren: rood, de kleur van de intocht; paars, de kleur
van de passie. In de dienst maken we de overgang van Palm- naar Passiezondag
en wisselen we de kleuren.
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.

Aswoensdag,
De dorre palmpaastak wordt verast,
Basis voor nieuw leven,
Uw askruis op ons voorhoofd geplant,
De werkelijke belangen overwegen,
Ballast zet het op papier,
Bal het te samen,
Werp in hetzelfde vuur,
Rook van bevrijding.
Woerden, 5 maart 2019 Aswoensdag
Jan Smith

voorganger:
ds. Maarten Diepenbroek
ambtsdrager:
Agnes ten Hoeve
lector:
Ingeborg Piers
kinderkerk:
Willemijn Liese
organist:
Jeroen de Haan
koster:
fam. de Jager
opmaak liturgieboekje: 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 mee naar buiten.
De kinderen met hun palmpaasstokken gaan straks voorop.

De viering van de intocht
Votum
v.
In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
a.
Amen.
v.
a.

Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer
Hosanna in de hoge!

Evangelie van de intocht: Lucas 19: 28-40
Zingen: Psalm 24: 4 en 5
voorganger antifoon:
‘Gezegend die komt in naam van de Heer. Hosanna in de hoge!’
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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.
voorganger antifoon:
‘Gezegend die komt in naam van de Heer. Hosanna in de hoge!’
Gebed bij de intrede
v.
a.

De Heer zal bij u zijn!
De Heer zal u bewaren!
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v.

a.

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.
Want met de nederige intocht van uw Zoon,
hebt U het geloof in wat groot is
en het vertrouwen op geweld doorbroken.
Door kindermonden wordt Hij toegejuicht,
en wie arm zijn en nederig van hart,
gaan vóór ons uit, naar uw 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.

v.
a.

Laat ons opgaan in vrede,
in de naam van de Heer, amen.

Processie met palmstokken:
Wij wachten op de inzet van de organist, daarna betreden wij zingend de kerk
met lied 435.
De kinderen met hun palmpaasstokken gaan voorop, samen met de diaken die
het licht aandraagt voor de tafelkaarsen. In de kerk maken we tenminste een
rondgang. Daarna gaan allen zitten.
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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!

Wij gaan zitten.
Aandacht voor de kinderen.
Zingen: lied 551
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3.Hosanna, hosanna,
wij roepen het rond,
wij roepen het rond,
en spreiden de mantels
voor Hem op de grond.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna, Hosanna!
4.Hosanna, hosanna,
geprezen zijt Gij,
geprezen zijt Gij,
o Jezus Messias,
want Gij maakt ons vrij.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna, Hosanna!
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Dienst van het woord
Zingen: lied 558
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.
lied 558: 1, 2, 4 , 8, 9 en 10

2.Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

4.Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

8.Om de doornen van uw kroon,
om de geseling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

9.Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

10.Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.
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Dienst van het woord
Gebedsgroet
voorganger:
allen:

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
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Epistellezing: Fillipenzen 2: 5-11
Zondagslied: lied 438

2.Hij wilde zich verlagen
en daalde van zijn troon;
een ezel mag Hem dragen,
Hem sieren staf noch kroon.
Hij wil zijn koningsmacht
en majesteit verhullen,
om nederig te vervullen
wat God van Hem verwacht.

3.Gij machtigen der aarde,
’t is uit met Gods geduld,
zo gij Hem niet aanvaarden,
Hem niet aanbidden zult.
Wie in hun trots en waan
zich tegen Hem verheffen,
die zal zijn gramschap treffen,
die doet Hij ondergaan.
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Evangelielezing: Johannes 12: 20-24
Schriftacclamatie: 339f

Preek
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Preeklied: lied 60
Uit de bundel ‘Het Liefste Lied van Overzee’, tekst: Sytze de Vries, melodie: John Stainer

2. Om de leugens en de listen,
om het vonnis, het verraad
waarmee men uw lot besliste,
Gij de doodsnacht binnengaat,
zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!

3.Om uw alleszeggend zwijgen
bij de klap in uw gezicht,
om het vals, onwaar getuigen
in dat onterecht gericht,
zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!

4. Om de geest door U gegeven,
liefde als uw laatste woord,
-zelfs een moordenaar mag leven
omdat Gij zijn vragen hoortzie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!

5.Om dit schandhout van het lijden,
deze last zwaar op uw rug,
levensboom voor jood en heiden,
bloeiend hout vol goede vrucht, zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!
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Gebeden en gaven
Mededelingen
Collectespel: ‘O Mensch bewein dein Sünde groß’, BWV 622,
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
onderwijl inzameling van de gaven

Offerandegebed
Voorbeden met gezongen acclamatie lied 368d en stil gebed

afgesloten met het Onze Vader ………….
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Slotlied: lied 556

2.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.
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.
4.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.
5.Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!
Zending en zegen
a.
Amen, amen, amen.
Orgelspel
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In de komende week, de Stille Week, bent u van harte uitgenodigd
om de vieringen in de Lutherse kerk, bij te wonen.
Maandag, dinsdag en woensdag Avondgebeden
voorbereid door de Raad van Kerken. Aanvangstijd 19.00 uur.
Donderdag de Witte Donderdagviering en vrijdag de Goede
Vrijdagviering; deze vieringen beginnen om 19.30 uur.
De Paaswake, zaterdag a.s., begint om 20.30 uur in de Kruiskerk.
De Paasviering, volgende week zondag begint om 10.30 uur.
In deze dienst zal Thomas Martinez Montenegro belijdenis van zijn
geloof afleggen en vieren wij de Maaltijd van de Heer.

Een goede Stille Week gewenst.
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