PROTESTANSE GEMEENTE WASSENAAR

ZONDAG 28 MAART
PALMPASEN

Voorganger: ds. Esther de Paauw
Organist: Rijk Jansen
Zang: Anneke Jansen
Harpiste: Aimée van Delden

Orgel en harp G. F. Händel - Sarabande uit de Suite in c minor
Opening
Lied: 550: 1 en 3

1 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen,
het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden,
Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig,
de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.
3 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.
Votum en groet:
Inleiding op Palmpasen
Muzikaal intermezzo: D. Scarlatti - Sonate in e K 198
Gebed

Kyrie en Gloria 299g
Kyrie eleison.
Christe eleison
Kyrie eleison
Gij in uw licht, vrede op aarde;
In mensen van vrede krijgt Gij een gezicht.
Wij lachen en dansen en zingen U groot
En gooien handenvol dank omhoog
Scheppend woord,
Stem die ons uitroept,
Eerste en laatste
Hand uit de hemel
Verlossend woord,
Helper bij herstel,
Wonder van verzoening
Zon van gerechtigheid,
Woord dat wegwijst
Wolk en vuur, klare taal,
Ziel van ons bidden,
Adem op de lange duur.
Sta voor ons in, maak ons los
En wij zingen U groot:
Gij in uw licht
Vrede op aarde;
In mensen van vrede krijgt Gij een gezicht
Gebed van de Zondag
Bijbellezing: Johannes 12: 1-19

Lied 563: 1, 3, 4

Ik spaarde levenslang
De balsem in mijn kruik
Mijn laatste zorg en wens,
Naar het aloud gebruik.
Dit leven met de dood
Is afgelegd sinds Hij
Met al zijn liefde bood.
Zijn sterven maakt mij vrij.
Het weten van zijn dood
Blijft mij mijn leven bij.
Maar wie komt in mijn uur
En zalft met liefde mij?
Hij die van het begin
Tot aan het bittere end
De koninklijke geur
Van pure mirre kent.
Overdenking

Muzikaal intermezzo: D. Henson-Conant - The Nightingale
Gebeden – stil gebed – onze Vader

Lied 552: 1, 2 en 3
Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
Zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
Scharnierend op de vrede,
Wij zullen binnen treden
En leven ongestoord.
Zijn intocht werd tot teken,
Tot hoeksteen van het recht;
Van vrede kwam Hij spreken,
Van leven warm en echt.
Gezegend is zijn naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
En liefde doorgegeven
Tot grond van ons bestaan.
Dit is een dag van zegen,
Een dag van feest en licht,
Van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
Het met uw naam te wagen,
Uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!
Zegen

De collecteopbrengst wordt verdeeld over de Diaconie en de kerk
Collecte diaconie
De collecte voor a.s zondag is bestemd voor de voedselbank in Wassenaar.
De voedselbank bestaat uit een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met in
inzamelen van levensmiddelen en om deze eveneens kosteloos uit de delen
aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun
levensonderhoud te voorzien
Naast schenken via de Scipio App en SKG Collect, kunt u ook geld overmaken
op de rekening van de Protestantse Kerk te Wassenaar inzake kerkelijke
activiteiten. Rekening nummer

