Orde van dienst voor Palm- en Passiezondag,
de zesde zondag in de veertigdagentijd
zondag 10 april 2020
in de Lutherse Kerk te Woerden

Bij binnenkomst krijgt iedere kerkganger een buxustakje uitgereikt, van een
altijd groen blijvende struik. Het is symbool voor 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
zo volgen wij Jezus op zijn weg van bevrijding en hoop. Het buxustakje kunt u
na deze dienst thuis bewaren. Volgend jaar kunnen 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 vervolgens gewisseld naar paars, omdat het de zesde zondag in de
veertigdagentijd is.
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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: BUITEN, VÓÓR DE KERK!
GELOFTE - VOTUM
v.
In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
a.
Amen.
BEMOEDIGING - ADJUTORIUM
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.
GEBED BIJ DE INTREDE
v.
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,
a.
Amen.
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Zingen: Psalm 24: 4 en 5
omsloten door de antifoon:
’Hosanna voor de zoon van David! Gezegend Hij die daar komt in de naam
van de Heer. Hosanna in de hemelen!’
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
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PROCESSIE MET PALMPASENSTOKKEN
De kinderen met hun palmpaasstokken gaan voorop, samen het Licht voor
de tafelkaarsen de kerk in. Wij volgen al zingend met lied 435.
Lied 435: 2, 3 en 4

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.
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Na twee rondes door de kerk gaan we allen zitten

Aandacht voor de kinderen
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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.

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

3. Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

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

5. Here, om uw bloedig zweet,
als G’alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

vrouwen:
6. Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

7. Om het woord van goddelijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
– zelf hebt Ge uw geding beslecht, –
Kyrie eleison

mannen:
8.Om de doornen van uw kroon,
om de gees’ling 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.
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allen:

HEER - ROEP OM ONTFERMING - KYRIE
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GROET - SALUTATIO

ZONDAGSGEBED - COLLECTA
v.
… door Jezus Christus, onze Heer.
a.
Amen.

Ter inleiding op de lezingen
[De lezingen zijn gekozen volgens het Duitse leesrooster dat in het Luthers
dagboek is opgenomen; de profetenlezing uit dat rooster en de epistellezing
ook,(maar is gelijk aan die uit het ‘bekende’ rooster.
Als evangelielezing wordt een gedeelte uit Johannes 12 genoemd (maar dat is
al aan het begin van de viering gelezen!); als ‘preektekst’ wordt tenslotte
genoemd Johannes 17: 1 – 6 – en dat is dus gekozen als evangelielezing]
Eerste lezing uit het Oude Testament: : Jesaja 50: 4 – 9
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Gradualepsalm: Psalm 69: 1, 3 en 4

3. Het is om U dat ik word afgeweerd,
om U draag ik het brandmerk van de schande,
verbroken zijn de broederlijke banden,
de ijver voor uw huis heeft mij verteerd.
De smaad van wie U smaadt kwam op mij neer
en met de vinger word ik nagewezen.
Mijn rouw en tranen keren tot mij weer.
In aller oog moet ik verachting lezen.
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4. Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed,
hoor mij en kom mij met uw hulp te stade;
ik smeek U om een stonde van genade,
ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet.
Houd mij dan vast en wees mij toegedaan,
antwoord mij, Heer, Gij wilt mij immers helpen.
Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan,
laat mij niet door het water overstelpen.
Epistellezing: Filippenzen 2: 5-11
Zondagslied: lied 574

2. Christus is gekomen in ons aards bestaan,
nam onze gestalte, onze zwakheid aan,
aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid,
Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
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EVANGELIELEZING
v. (aankondiging van het Evangelie)
* wie kan, gaat staan
Evangelielezing: Johannes 17: 1-8
Schriftacclamatie: 339f

*wij gaan zitten
PREDIKING
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Preeklied: lied 557

2. Zoon van God en zoon van David,
priester zonder waardigheid
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden,
ja gestorven
voor ons aller zaligheid.
3. Alle leven moet zich buigen,
voor U buigen mettertijd,
al wat stem heeft zal getuigen
dat Gij heer en meester zijt,
God heeft U een naam gegeven,
hoog verheven
boven alle namen uit.
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MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
Wij luisteren naar Psalm 24 van Anthoni van Noordt. (1590-1654)
GEBED OVER DE GAVEN
VOORBEDEN
waarin meegenomen worden de gebedsintenties uit de Anna-kapel
met gezongen acclamatie
v.
(voorbeden) … laten wij de Heer bidden:
a.
acclamatie: Lied 368d

ONZE VADER- PATER NOSTER
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,
geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.
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* wie kan, gaat staan

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!
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ZEGEN
v.
zegenbede
a.

NASPEL - POSTLUDIUM

Méditation sur les jeux de fonds, (uit suite Francaise) Jean Langlais.(19071991)
(Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd.
Het licht wordt de kerk uitgedragen, de wereld in.
Voorganger, ambtsdrager en lector gaan achter het licht aan, richting uitgang. )


wij verlaten de kerk

In de komende week zijn er de volgende vieringen:
- maandag, dinsdag en woensdag een Avondgebed met het thema
‘Bronnen van hoop in de woestijn’ Aanvangstijd 19.00 uur.
- donderdag de Witte Donderdagviering en vrijdag de Goede Vrijdagviering;
deze vieringen beginnen om 19.30 uur.
- zaterdag de Paaswake, begint om 22.00 uur in de Petruskerk
- volgende week zondag de Paasviering, aanvangstijd 10.30 uur.
Een goede Stille Week gewenst.
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