Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Thema: ‘ De Passie van Jezus voor zijn (mensen)kinderen!’
Orgelspel

In de Petruskerk
op

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Zesde zondag van de veertigdagen

Wij luisteren naar het Intochtslied: 435 vs 1, 2 en 4 (begeleid op
het orgel)

Palmpasen
1.

Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld ’t leven weer
Juich blijde, zing uw God ter eer,
loof Hem die sterk van daad
de deuren binnengaat

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!

4.

Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt

28 maart 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Paars

Hosanna voor de Zoon van David!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hemel!
Matteüs 21: 9b.

Voorganger: Dhr. E. Fokkema uit Twello
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte
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40-dagenproject
kerk
Kosten erediensten
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de weg langs, die uw koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vree
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u ’t leven weer!
We zijn even stil.
Onze Hulp en Groet
Wij luisteren naar Lied 601 vs 2 (begeleid op het orgel)
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.
Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
om vrede uit te dragen.
Looft God, want Hij is goed!
Gebed om Gods Geest bij het lezen, horen en verstaan van Zijn
Woord

Gebed om ontferming en genade
Moment met de kinderen

Hartversterker
Wij luisteren en kijken naar Lied 552
Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.
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1e Schriftlezing: Psalm 118 vs. 1 en vs.19-29
1 Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.
19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20 Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21 Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf.
22 De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden.
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23 Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen.
24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.
25 HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed.
26 Gezegend wie komt met de naam van de HEER.
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.
27 De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht.
Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het
altaar.
28 U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn
God.
29 Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.
Wij luisteren naar Psalm 118 vs 8 en 9 (begeleid op het orgel)
8.

9.

De steen die door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen
door’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in ons’ogen.
Wij zien het maar doorgronden ’t niet.
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd,
o God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s Heren naam.
Wij zeeg’nen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
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2e en 3e Schriftlezing: Marcus 11 vs 1-11 en Marcus 14 vs 1-9
1 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2 Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar
ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen
vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is;
maak het los en breng het hier. 3 En als iemand jullie vraagt
waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij
zal het meteen weer terugsturen.”’ 4 Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5 Er stonden een paar mensen die
vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 6 Ze zeiden wat
Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen
begaan. 7 Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun
mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8 Velen spreidden
hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9 Allen die voor hem uit
liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 10 Gezegend
het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de
hemel!’
11 Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles
in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië.
1 De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden
zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list
gevangen te nemen en te doden. 2 Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.
3 Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan
huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam
er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. 4 Sommige aanwezigen
zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed
voor? 5 Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie
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verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen
kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 6 Maar Jezus zei:
‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft
iets goeds voor mij gedaan. 7 Want de armen zijn altijd bij jullie,
en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar
wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 8 Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het
oog op mijn begrafenis. 9 Ik verzeker jullie: waar ook maar ter
wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering
aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’
Wij kijken en luisteren naar Lied 558 vs. 1, 2 en 3
1.

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t licht van God,
Kyrie e leison.

2.

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

3.

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

Overdenking
Wij kijken en luisteren naar ‘Geef mij nu je angst’ uit de Passion
2020

7

Wij luisteren naar Lied 8 uit Het liefste lied overzee van Sytze
de Vries, vs 1, 2, 3, 6 en 7 (melodie Lied 441)
1.

Gij zijt de zoon van David,
van Israel de vorst,
die in de naam des Heren
komt en gezegend wordt.
Refrein: De lof, de eer, de glorie
aan U, o Vorst en Heer!
Ooit zongen kindermonden
hosanna’s tot uw eer.
2.

De engelen bezingen
uw hemelhoge naam.
Hun lied wordt hier op aarde
door al wat leeft beaamd.
Refrein: De lof, de eer, de glorie….
3.

Uw volk ging ooit met palmen
U juichend tegemoet.
Aanvaard dan nu ons bidden,
ons lied als onze groet.
Refrein: De lof, de eer, de glorie….
6.

Gij hebt hun lof ontvangen,
aanvaard ook ons gebed.
Gij hebt als ware Koning
uw leven ingezet.
Refrein: De lof, de eer, de glorie….
7.

Wees dan, zo lang wij leven,
een lamp voor onze voet,
tot aan de dag dat Gij ons
van harte zelf begroet.
Refrein: De lof, de eer, de glorie….
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Dienst van dankbaarheid: doelen inzameling

MEDEDELINGEN
-------------------In de stille week zijn er de volgende diensten:
Maandag 29 maart om 19:30 uur een vesperdienst
Dinsdag 30 maart om 19:30 uur een vesperdienst
Woensdag 31 maart om 19:30 uur vesperdienst
Dankgebed, voorbeden
Wij luisteren naar het Slotlied: Lied 556 vs 1 en 3 (begeleid op
het orgel)
1.
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

3.

Op Witte Donderdag 1 april om 19:30 uur gaat
Ds. Boersma – Prins voor.
Op Goede Vrijdag 2 april om 19:30 uur gaat
Ds. Boersma - Prins voor.
--------------------Op eerste Paasdag, zondag 4 april 2021, om 09:30 uur
gaat Ds. Boersma - Prins voor.
----------------

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.

Zegen

0-0-0-0-0
9

10

11

12

