Orde van dienst zondag 14 april 2019
De Open Hof te Oud-Beijerland

De kinderen komen binnen met hun Palmpasenstokken.
Terwijl zij een rondgang maken door de kerk zingen we:
Lied 551
Slotlied (staande)

Lied 556: 1, 3 en 5

Zegen, beantwoord met gezongen Amen
Het licht voor ons uit . . .

Palmzondag
Voorganger: Ds. Gertjan Robbemond
Muzikale leiding: Dhr. Leo Lommers
-----------------------------------------------------------VOORBEREIDING
Welkom
De tafelkaarsen worden aangestoken en we zingen: Lied 280: 1 en 5
Bemoediging en drempelgebed
O.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gem.
die hemel en aarde gemaakt heeft.
O.
Laten wij bidden : . . . door Jezus Christus, onze Heer.
Gem.
Amen!
Zingen: (staande)
Groet

V.
Gem.

Psalm 118: 1 en 9

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

gemeente gaat zitten

Toelichting bij de liturgische schikking
Aandacht voor de kinderen.
Zingen
Projectlied -Wij bidden om een nieuw begin
Refrein, couplet 6 en refrein
Refrein: Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.

Kijk naar de koning van vrede en recht
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

Refrein

(refrein)

Hierna gaan de kinderen naar de Huiskamer voor het maken
van hun Palmpasenstok

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Gebed van de zondag
Eerste Schriftlezing:
Zingen

Jesaja 50: 4 - 7

Hij kwam bij ons heel gewoon (Opwekking 268)

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

(refrein)
Schriftlezing
Zingen

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij : Uw wil geschied'
(refrein)

Lied 339a

Verkondiging
Zingen

refrein
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd' en kracht.

Lucas 19: 29 - 40

Lied 552

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed en voorbeden
D: Laten wij bidden . . . Zo bidden en zingen wij: Lied 368d
Stil gebed
Onze Vader
Mededelingen
Inzameling van gaven

