25 maart Palmpasen

Orde van dienst

De zesde zondag voor de Kindernevendienst van het 40-dagenproject
‘Onvoorwaardelijke liefde’.
Waar denk je aan bij onvoorwaardelijke liefde? We praten deze week over
‘Ik kom naar je toe’. Elke week nemen we een stukje ‘muur’ mee uit de
kerk. Wat komt er tevoorschijn van achter de hoge muur?

zondag 25 maart 2018, 10.00 uur
6e van de 40dagen

Palm- en Passiezondag

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

ds. H.H. Schorren
I. Baas, C. Jobse
J. Wiersema, W.vanVoskuilen
Diederik Bos
A. Klitsie

Liturgische schikking
De liturgische schikking verbeeldt de weg die Jezus gaat en de verhalen die
we daarbij horen.
De schikking heeft de vorm van een kruis en ligt op een ondergrond van
jute en paars doek, ten teken van inkeer.
Jezus’ intocht wordt verbeeld door de rode, doek bezaaid met palmtakjes.
Driekleurige viooltjes vertolken nederigheid én vertrouwen.

Liturgische kleuren
Het eerste gedeelte van de dienst draagt de voorganger een rode stola. Rood is de
kleur van het bloed en het vuur. Het verwijst daarom naar het bloedgetuigenis van
de martelaren en naar het vuur van de Geest Pinksteren. We gebruiken de rode
kleur o.a. ook bij de bevestiging van ambtsdragers. In het evangelie zegt Christus:
‘Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Zij hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook
jullie vervolgen’ (Johannes 15:20). En daarom ook deze rode kleur met de intocht
van Jezus in Jeruzalem, de aanvang van zijn martelaarschap. Dit heeft zijn doorwerking gehad in de iconografie. Wanneer we een heiligenbeeld zien met een
palmtak bij zich, dan weten we dat deze heilige een martelaar is. Deze palmtak
verbindt het lijden van de heilige met het lijden van Christus. De voorganger wisselt de stola weer naar paars wanneer het lijden van Christus ter sprake komt.
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de gemeente gaat zitten

Orgelspel
Zingen

Voorbereiding

Lied 435

Smeekgebed

Welkom

Kyrie

Lied 547: 1, 2 en 3

Stilte

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Orgel

Bewerking Psalm 24

(het Gloria zwijgt in de 40dagentijd)

Gebed van de zondag
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!

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 en Lied met de kinderen

Geef ons dan een hart,
doorzichtig en zuiver.
Herschep met uw Geest
ons leven als nieuw.
O God, breng ons thuis!

(die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

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
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Dienst van de Schriften

Orgelspel

Improvisatie Lied 551

Profetenlezing

Jesaja 50:4-7

Gebed over de gaven

Antwoordpsalm

Psalm 118 a

Evangelielezing

Marcus 11:1-11

de kinderen komen binnen met de palmpaasstokken
tijdens de palmprocessie zingen we staand Lied 551

Zingen

Lied 551
de kinderen zetten de mandjes op tafel

Acclamatie
Gebed

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

Uitleg en Verkondiging
Orgel

Fuga in C-klein, J.S. Bach

Zingen

Lied 550

- gebedsstilte –

Dienst van de gebeden en gaven

de voorganger wisselt de stola van rood naar paars

Diaconale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede

Evangelielezing

Marcus 14:1-11

Voorbede

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.

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

Stil gebed
Onze Vader
Collecten

1. Kerk in actie, Werelddiakonaat (Oeganda)

2. Kerk
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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

Agenda
Maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 maart, 7.00 uur, Pauluskerk
Oecumenische morgengebeden in deStille Week
Dinsdag 27 maart, 19.15 uur, Pauluskerk
Oecumenische vespers in de 40-dagentijd
Woensdag 28 maart, 13.30 uur, Pauluskerk
Eieren beschilderen; opgeven: zie Kerknieuws

de gemeente gaat staan

Slotlied

Lied 556

Donderdag 29 maart, 20.00 uur, Pauluskerk
Witte Donderdag (oecumenisch)
Vrijdag 30 maart, 12.15 uur, Pauluskerk
Gebed voor Vrede en Verzoening

Zending en zegen

Vrijdag 30 maart, 21.00 uur, Pauluskerk
Goede Vrijdag (oecumenisch)
Voor de kruishulde vragen wij u zelf een bloem mee te nemen
Orgelspel

Zaterdag 31 maart, 22.00 uur, Pauluskerk
Paasnacht (oecumenisch)
Zondag 1 april, 10.00 uur, Pauluskerk
Paasochtend; vanaf 9.45 uur Paasliederen zingen

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 het 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.

- Voor of na de dienst kunt u tekenen voor Amnesty
- Vanavond is er hier om 19.00 uur een Taizéviering

Naam: ………………………………………

- Doet u mee aan de ZWO-hartenslinger om het podium?

Tel. …………………

Adres: ………………………………………………………………
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