Palmzondag 28 maart 2021

Intocht in Jeruzalem, Kees de Kort (1934 - )

Opgang
Orgelspel: Voluntary in G Georg Berg (18de eeuw)
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: 536 : 1, 2

staande

Aansteken van de kaarsen
Ouderling:

Onze hulp is in de naam van de HEER
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
O HEER, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons Uw stem horen
en Uw liefde ervaren
Amen

Voorganger:

Genade zij u en vrede
van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.

Vredegroet
Wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen, met de vrede van Christus.
we gaan zitten
(vervolg) lied 536 : 3, 4

Gebed van Opgang
Psalm 118 : 1, 6, 9
Kindermoment
Introductie Erwin de Fouw als Bijstand in het Pastoraat
-

Presentatie
Onderwijzing
Belofte
Gebed
Zegen

Aanvaarding: Aanvaarding
Gemeente van de Duinzichtkerk, wilt u Erwin de Fouw als Bijstand in het
Pastoraat in uw midden ontvangen, hem hooghouden in zijn bediening en
hem dragen in uw gebeden?
Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte!
Lied: Nu bidden wij de Heilige Geest
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing

Zingen (3x): Lied 335

Schriftlezing: Zacharia 9 : 9 – 11 (NBG ‘ 51)
9 Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw
koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende
op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. 10 Dan zal Ik de
wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem tenietdoen, ook de
strijdboog wordt tenietgedaan; en hij zal de volken vrede verkondigen, en
zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot
de einden der aarde.
Intermezzo: uit "Huit Morceaux" op. 39: III. Berceuse
R. Glière (1875 – 1956)

Evangelielezing: Lukas 19 : 28 – 48 (vert. AvN)
28)

Toen hij dit gezegd had,

29)

30)

31)
32)
33)

34)
35)

36)
37)

38)

trok hij verder, voor hun aangezicht uit
en ging op naar Jeruzalem.
En het geschiedde
toen hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen was,
bij de berg die de Berg van Olijven wordt genoemd,
dat hij twee van zijn leerlingen uitzond
en zei:
Ga naar het dorp daar tegenover je.
Als je er binnentrekt,
vind je een veulen, vastgebonden
een waarop nog nooit een mens gezeten heeft.
Maak het los en breng het hier.
En als iemand je vraagt waarom je het losmaakt,
zeg dan: ‘De Heer heeft het nodig’.
Die gezondenen gingen
en vonden het zoals hij had gezegd.
Toen zij het losmaakten,
zeiden de heren van het veulen tegen hen:
Waarom maken jullie het veulen los?
Ze zeiden:
De Heer heeft het nodig.
En zij brachten het bij Jezus,
wierpen hun kleding op het veulen
en zetten Jezus erop.
En terwijl hij verder trok,
spreidden zij hun kleding uit de op de weg.
Toen hij reeds de afgang van de Olijfberg naderde,
begon de gehele menigte van leerlingen vol vreugde God te loven
met grote stem,
vanwege alle krachtige daden die zij hadden gezien:
‘Gezegend de komende’ (Ps 118: 26),
die koning is in de naam van de Heer,

in de hemel vrede
en gloria in den hoge!
39)
40)

41)
42)
43)

44)

45)
46)

47)

En sommigen van de Farizeeërs uit de schare zeiden tot hem:
Meester, bestraf uw leerlingen!
En hij antwoordde en zei:
Ik zeg jullie,
als zij zwijgen,
zullen de stenen schreeuwen.
Toen hij dichterbij kwam,
zag hij de stad en weende over haar:
Wist je maar, jij, deze dag nog, wat tot vrede strekt.
Nu blijft dat verborgen voor je ogen:
dat er dagen over jou komen
dat je vijanden een wal opwerpen tegen jou,
dat ze jou omsingelen en van alle kanten belegeren.
ze zullen jou en de kinderen die in je zijn
de grond instampen,
ze zullen van jou geen steen op de andere laten
omdat je de beslissende tijd niet hebt herkend
dat hij jou zocht en vond.
Hij ging de tempel binnen
en begon de kooplieden uit te drijven.
Hij zei tot hen:
Geschreven staat:
‘Mijn huis zal zijn een huis van gebed’ (Jes. 56,7)
maar jullie hebben er een ‘rovershol’ van gemaakt (Jer.
7,11).
En dagelijks gaf hij onderricht in de tempel.
De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten
hem verloren te doen gaan

48)

evenals de vooraanstaanden van het volk.
Maar zij vonden niet wat zij konden doen
want heel het volk hing aan hem en hoorde.

Intermezzo uit "Huit Morceaux" op. 39 IV. Canzonetta
R. Glière (1875 – 1956)
Verkondiging
Intermezzo uit "Huit Morceaux" op. 39: V. Intermezzo
R. Glière (1875 – 1956)

Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Diaconale collecte Buurt- en Kerkhuis Lukas
2e collecte: Jong Protestant
Geven in contanten
Na afloop van de dienst kunt u in contanten geven. Bij de uitgangen
staan twee dozen waarin u uw gift voor de eerste en de tweede collecte
kunt deponeren.
Geven met uw smartphone
Als u op uw smartphone de Givt-app hebt gedownload, dan kunt u met uw
smartphone geven. Tijdens de collecte kunt u de Givt-app openen en voor
de 1e en 2e collecte een bedrag invullen.
Geven via overschrijving
U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de Beheersstichting
Duinzichtkerk/Vredeskapel, onder vermelding van het collectedoel.
Het rekeningnummer is NL69 INGB 0000 2461 28.

Kinderen komen terug uit de kinderkring
Voorganger:

dankgebed

Diaken:

voor de nood van de wereld

Voorganger:

gebed voor de gemeente

stil gebed
gebed des Heren

(U kunt ingetogen meespreken)

Gemeente gaat staan
Intocht van de kinderen met Palmpasenstokken
Lied: Hosanna, Hosanna, we maken een rij
Gezegend is hij
die komt in de naam
die komt in de naam
van de Heer.

Zending en Zegen
Zegen
De kinderen lopen met hun Palmpasenstokken achter de voorgangers aan
in de richting van Gaspard de Coligny
U wordt verzocht na de zegen te gaan zitten en op aanwijzing van een lid
van de commissie van ontvangst onder orgelspel via dezelfde deur
waardoor u bent binnengekomen, de kerk te verlaten.
Voorgangers: Erwin de Fouw en Ad van Nieuwpoort
Ouderling: Geran Kaai
Diaken: Willemien de Vlieger
Orgel/piano: Gert Boersma
Intermezzo: Kaja Majoor en Harry Broom
Agenda
Woensdag 31 maart 20.00 uur, meelezen met Ad van Nieuwpoort
Donderdag 1 april 19.30 uur, Witte Donderdag, ds Ad van Nieuwpoort
Met zang van bariton Mathijs Mesdag
Vrijdag 2 april 19.30 uur, Goede Vrijdag, ds Ad van Nieuwpoort
Met cello van Diederik Smulders
Zondag 4 april 10.00 uur, Paasfeest, ds Ad van Nieuwpoort
Met zang van bariton Mathijs Mesdag

Contactgegevens gemeente Archipel-Benoordenhout:
De diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen en te zien via
www.kerkomroep.nl en YouTube. Zie hiervoor de website.
Website van de gemeente: www.duinzichtkerk.nl

Kerkelijk Bureau: geopend op ma, woe en vrijdag van 10.00- 12.00 uur.
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl
Bijstand in het pastoraat: ds. Erwin de Fouw. Telefoon: 06-20775145
e-mail: erwindefouw@duinzichtkerk.nl

