LITURGIE
voor de zondagmorgendienst in de
Messiaskerk te Wassenaar op
14 april 2019 - Palmpasen
Hoe kom je los uit schuld, schuldgevoel of
vaste patronen?
Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst
allen gaan zo mogelijk staan
Intochtslied: Lied 24:1,5
Stil gebed
Als bemoediging zingen we lied 291C
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde
gemaakt heeft. Hij is voor ons een barmhartige Vader en tot
in eeuwigheid duurt zijn trouw.
A:

Groet
allen gaan zitten
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Als kyriegebed zingen we Lied 274:1,2
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
1e Bijbelgedeelte, Nehemia 8:1-3, 10-12
Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich
in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige
volk zich op het plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de
schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die
de HEER aan Israël had opgelegd. 2Ezra, de priester, haalde
het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en
vrouwen, en aan iedereen die in staat was het te begrijpen.
Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. 3Op
het plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen en de
vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het
boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de
middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de
wet. … 10 Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met
lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft,
want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd,
want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’ 11De
Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: ‘Wees stil, dit
is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.’ 12Toen ging
iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en
maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden
begrepen wat hun was verteld.
Lied 556:1,3,5
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2e Bijbelgedeelte, Matteüs 21:1-11
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg
kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. 2Zijn
opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct
zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat
met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. 3En
als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze
nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ 4Dit is gebeurd
opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet:
5‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is
zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong
van een lastdier.”’ 6De leerlingen gingen op weg en deden
wat Jezus hun had opgedragen. 7Ze brachten de ezelin en het
veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop
plaatsnemen. 8Vanuit de menigte spreidden velen hun
mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen
en spreidden die uit op de weg. 9De talloze mensen die voor
hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in
de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ 10Toen hij
Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie
is die man?’ wilde men weten. 11Uit de menigte werd
geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’
Lied 438:1,2,4 God lof, nu is gekomen
Verkondiging
Lied 975 Jezus roept hier mensen samen
DIENST DER GEBEDEN
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Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden “onze Vader”
Collecten
U kunt uw ingevulde strookjes meegeven in de collectezak.
1e collecte: Icco en Kerk in Actie
2e collecte: Werk kerkrentmeesters
allen gaan zo mogelijk staan
We zingen Lied 425 Vervuld van uw zegen
Zegen - Amen, amen, amen
Orgelspel
U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij een kop
koffie / thee.
Wilt u iets vragen en/of opmerken dan kunt u terecht bij de
predikant en de ouderling van dienst, in de hal van de kerk. Of
bel, mail met 0612171113, pieter@interimpredikant.nl
Colofon
Voorganger: ds. Pieter van Winden
Ouderling van dienst: Bert van Ginkel
Diakenen van dienst: Bob Schuchhard, Jan Dalhuysen
Orgel: Kees van Delft
Beamer: Mieke van den Berg, Dirk Idzinga
De liturgie werd aan u uitgereikt door Anky Maätita en Annie
van Egmond
Leiding crèche: Henriëtte Strating
Er is geen kinderwoorddienst of jeugdnevendienst, want er is
Kidschurch in de Dorpskerk.
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