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Welkom in Open Hof
6e zondag in de Veertig Dagen
Orde voor de viering op zondag 14 april 2019
om 9.30 uur in Open Hof

Palmpasen

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen
voorganger:
1e ouderling:
1e diaken:
lectrice:
orgel en piano:

ds. Kasper Jager
Jan Nammensma
Gerrit Dekker
Ina Hup
Marijn de Jong

OM TE BEGINNEN
Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel.
Binnenkomst kerkenraad
Moment van stilte en inkeer
Welkom en mededelingen ouderling van dienst
We zingen – staande – als openingslied 556 : 1, 2 + 5
1. Alles wat over ons geschreven is…
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef…
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem…
Groet en bemoediging
Vg.
ALLEN:

De vrede van Christus voor u en voor jou.
ZIJN VREDE OOK VOOR U.

Vg.
ALLEN:
Vg.

Onze hulp is de naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Gij die door uw vuur ons hart verwarmt,
Gij die door uw geest ons leven doorgloeit,
wij bidden U:
BEHOED ONS, DAT WIJ NIET VERKILLEN,
BESCHERM ONS, DAT DE VLAM NIET DOOFT,
DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.
Wees in ons midden in deze stille dagen,
HERSCHEP ONS TOT VUUR VAN UW VUUR.
AMEN.

ALLEN:
Vg.
ALLEN:

We zingen – staande – als openingslied 556 : 3 + 4
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid…
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan…
Aansluitend gaan allen zitten.
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Gebed op de drempel van de Stille Week
We zingen – als kyrie – Geroepen om te zingen 38

2. Om de barst door heel het leven,
om de pijn in ieders hart,
om de zorg die ons verwart:
laat uw hart voor allen openstaan!
3. Om de honger in de wereld,
om de dood in ons bestaan,
kloppen wij steeds bij U aan:
Heer ontferm U, Heer ontferm U!
4. Om de tranen, om de wonden,
om de pijn en het verdriet,
om het leed dat niemand ziet,
roepen wij: Ky-ri-e-lei-son!
5. Om de kleinen en de groten,
elk die hier op aarde leeft,
maar geen echte vrede heeft:
Heer, ontferm U over allen!

DIENST van het WOORD
De Bijbel gaat open

kind van de zondag

Kinderen in het midden: Veertigdagenproject ‘Een nieuw begin’
• Inleiding Netty Doorduin
• filmpje van Stef en Julia: “Juichen”
• Verbinding thema met het Bijbelverhaal

Netty Doorduin

We zingen – met de kinderen – het projectlied
Refrein: Wij bidden om een nieuw begin…
6. Kijk naar de koning van vrede en recht…
Refrein: Wij bidden om een nieuw begin…
Aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
We lezen Jesaja 50 : 4 – 7

lectrice Betsy Leidekker

God, de HEER, gaf mij een vaardige tong,
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt hij mijn oor,
zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
God, de HEER, heeft mijn oren geopend

3

en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.
Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.
Ik heb mijn gezicht niet verborgen
toen ze mij beschimpten en bespuwden.
God, de HEER, zal mij helpen,
daarom word ik niet gekwetst
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.
We zingen Lied 586 : 1 t/m 4
1. Zie de mens die in zijn lijden…
2. Weerloos heeft Hij heel zijn leven…
3. Die hem ooit op handen droegen…
4. Maar nog is zijn hart bewogen…
We lezen Lucas 19 : 28 – 40

lectrice Betsy Leidekker

Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. Toen hij
Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de
leerlingen vooruit en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar
zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand
bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt:
“Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer
heeft het nodig.”’
De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals
Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars
hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het
nodig.’ Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun
mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de
leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit.
Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep
leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle
wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt
als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de
Allerhoogste!’ Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus:
‘Meester, berisp uw leerlingen.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij
zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’
We zingen Lied 551 : 1 t/m 4
1. Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij…
2. Hosanna, hosanna, nu nadert de stoet…
3. Hosanna, hosanna, wij roepen het rond…
4. Hosanna, hosanna, geprezen zijt Gij…
Uitleg en verkondiging
We zingen Lied 574 : 1 t/m 3
1. Glorie zij U, Christus…
2. Christus is gekomen…
3. Glorie zij U, Christus…
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DIENST van het ANTWOORD
Diaconale voorbede

diaken Gerrit Dekker

Dankgebed en voorbeden
Mededelingen
Inzameling van de gaven
1e collecte: Stichting Ontmoeting voor dak- en thuisloze mensen
2e collecte: Kerk- en Eredienst.
Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel.
Onderwijl kijken we naar beelden van de liturgische schikking.
We zingen – terwijl de kinderen binnenkomen
met hun Palmpasenstok – Lied 555 : 1 + 2
We blijven het lied herhalen
totdat alle kinderen op het liturgisch centrum staan opgesteld !!!
Refrein:
Dans en zing: hosanna voor de koning…
1. Op een ezel komt Hij aan…
Refrein:
Dans en zing: hosanna voor de koning…
2. Zwaai de takken heen en weer…
Refrein:
Dans en zing: hosanna voor de koning…
Aandacht voor de kinderen
Uitzending

samen met lectrice Betsy Leidekker

Zegen
ALLEN: (gezongen)

AMEN, AMEN, AMEN.

We zingen in canon – terwijl we de kerkzaal verlaten – Lied 420
(1) Groot is de wereld en (2) lang duurt de tijd,
maar klein zijn de voeten
die gaan waar geen wegen gaan, overal heen.
Met deze canon op onze lippen verlaten we de kerk
tussen de kinderen door met hun Palmpasenstokken.
Orgelspel
In de hal en in de Hofzaal
kunnen we elkaar ontmoeten
bij een kop koffie, thee of limonade.

