Orde van dienst
Zondag 9 april 2017, 10.00 uur
6e van de 40 dagen

Palm- en Passiezondag

Kleur: rood en paars
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

ds. H.H. Schorren
M. van Ingen; E. Leijen
M. Vedder; W. van Voskuilen
Diederik Bos
D. van der Wielen

Toelichting liturgische schikking:
Kernthema van deze 40-dagentijd is: kracht.
In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht
van Gods liefde.
Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht.
De berg is in de taal van de Bijbel de plaats van ontmoeting met God, maar
ook een plek van stilte en verwondering. In de schikking is een berg gevormd van drie boomschijven. De jaarringen geven de groeikracht aan, de
scheuren de kwetsbaarheid. Beide horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde. De ondergrond is van paars doek, die een tijd van inkeer symboliseert.
Op de zesde zondag van de 40-dagentijd horen we traditiegetrouw over de
intocht van Jezus’ in Jeruzalem. In de schikking zien we een rode doek en
buxustakjes. Deze verwijzen naar het feest van de intocht en de geestdrift
van de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos
geven de zachte krachten weer. De rode bloempjes vertellen over nederigheid.
Toelichting project Kindernevendienst
De sleutel naar de toekomst. Iedere week gaan de kinderen op zoek naar
wat de verhalen ons daarover vertellen. Iedere week vinden zij in een koffer een symbolisch stukje van die sleutel.
In de afgelopen weken waren dat een steen, een bijbel, een fles met water
uit de Jordaan, een bril en bloembolletjes… Wat zal het deze week zijn?

Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
Niet hoog te paard
maar op een ezel
Nederig
Barmhartig
Liefdevol
Dat zijn de koninklijke krachten
Gods kracht
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Muziek

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Muziek
de gemeente gaat staan
tijdens de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Psalm 24: 1, 2 en 4

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Wij wachten op U!
Gij opent uw hand
en schenkt ons elkaar
als pelgrims op weg.
O God, breng ons thuis!
Geef ons dan een hart,
doorzichtig en zuiver.
Herschep met uw Geest
ons leven als nieuw.
O God, breng ons thuis!
Verberg niet uw aanschijn,
houd ons in gedachten,
berg ons in uw zegen.
O God, breng ons thuis!
Houd ons hier voor ogen
de Zoon van uw liefde,
de weg voor ons allen
naar uw stad van vrede.
O God, breng ons thuis!
Amen
de gemeente gaat zitten
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Zingen

Lied 435

Smeekgebed
Kyrie

301 f

(het Gloria zwijgt in de 40dagentijd)

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Als een mens onder de mensen,
bereid tot het uiterste te gaan,
ja zelfs een vernederende dood,
werd uw grote Zoon, God,
een bezielend voorbeeld
van wat dienstbaarheid betekent.
Geef ons de bereidheid
deel te nemen aan zijn dienst
dan zal zijn opstanding uit de dood
onze eigen vreugde worden.
Amen
Veertigdagentijdproject
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)
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Antwoordpsalm

Psalm 118: 1, 5 en 6

Evangelielezing

Matteüs 21:1-11

Acclamatie
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Uitleg en Verkondiging
Muziek
Zingen

Lied 550
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Dienst van de gebeden en gaven
Diaconale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede
Voorbede

na iedere intentie: … zo bidden wij (368 cd)

Stil gebed
Onze Vader
Collecten

1. Myanmar

2. Kerk

Muziek
Gebed over de gaven
de kinderen komen binnen met de palmpaasstokken
tijdens de processie zingen we staande Lied 551

Zingen

Lied 551
de kinderen zetten de mandjes op tafel

Gebed

- gebedsstilte Eeuwige,
Gij die Uw Zoon in deze wereld hebt gezonden
om ons voor te gaan naar Jeruzalem,
de stad van vrede,
zegen ons als wij met palmtakken in de hand
Hem willen volgen op Zijn weg.
Vervul ons met Zijn kracht,
zodat wij met Hem opgaan
en eenmaal achter Hem aan
het nieuwe Jeruzalem mogen binnengaan.
Amen
de voorganger wisselt de stola van rood naar paars

6

Evangelielezing

Matteüs 26:1-16

Slotgebed

Wij bidden
dat wij ons laten leiden
door hetzelfde vertrouwen
waarmee uw Zoon zijn weg is gegaan.
Dat wij ons laten leiden
door zijn liefde
die Hem alles kostte.
Dat wij in Hem de Mens zien,
geschapen naar uw hart,
naar uw beeld,
Hij die uw Naam heiligde
in leven en sterven.
Gij, die woont
in de liefde van uw Zoon
en die troont
op onze gezangen,
leid ons door de goede, stille week die komt,
waarin wij alle tijd nemen
om de weg te gaan
van Hem
die ons uw gelaat onthult.
Amen
de gemeente gaat staan

Slotlied

Lied 556

Zending en zegen

Muziek
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Agenda
Vanmiddag, zondag 9 april, 15.00 uur, Pauluskerk
Bach-Cantate “Ich will den Kreuzstab gerne tragen”
Maandag 10 april, dinsdag 11 april, woensdag 12april
7.00 uur, Pauluskerk
Morgengebeden Stille Week
Dinsdag 11 april, 19.15 uur, Pauluskerk
Oecumenische vespers 40-dagentijd
Woensdag 12 april, 13.30 uur, Pauluskerk
Eieren beschilderen
Donderdag 13 april, 20.00 uur, Pauluskerk
Witte Donderdag (oecumenisch)
Vrijdag 14 april, 12.30 uur, Pauluskerk
Gebed voor Vrede en Verzoening
Vrijdag 14 april, 21.00 uur, Pauluskerk
Goede Vrijdag (oecumenisch)
Voor de Kruishulde vragen wij u zelf een bloem mee te nemen
Zaterdag 15 april, 22.00 uur, Pauluskerk
Paasnacht (oecumenisch)
Zondag 16 april, 10.00 uur, Pauluskerk
Paasochtend
Woont u pas in de gemeente Stichtse Vecht? Bent u nieuw in de Pauluskerk en zou
u graag bezoek willen hebben van een pastoraal medewerker of van ds. H.H.
Schorren? Dan kunt u dit strookje invullen en aan de dienstdoende ouderling geven
of evt. in de collectezak doen.
Maar u kunt natuurlijk ook onze predikant bellen (0346-266337) of hem een e-mail
sturen (predikant@pauluskerkbreukelen.nl) of contact opnemen met de scriba, ds.
D.E.E. Figee (0346-262912, scriba@pauluskerkbreukelen.nl). In ieder geval bent u
heel hartelijk welkom in onze gemeente.
Naam: ………………………………………

Tel. …………………

Adres: ………………………………………………………………
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