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VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Fuga in g (HWV 605)
Georg Friedrich Handel (1685-1759)
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan:
Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou,
Ik ben er altijd bij.
- de gemeente gaat staan Aanvangslied: Lied 558: 1, 2 en 4
Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon

Drempelgebed:
Goede God,
op deze dag gedenken wij
dat Jezus op een ezeltje
Jeruzalem is binnengegaan
als een koning zonder macht,
als een Heer die wil dienen.
Vervul ons met zijn kracht
en help ons hem te volgen
op de weg van uw vrede.
Amen.
- de gemeente gaat zitten We zingen: Psalm 24: 2 en 5
De ballade van het ezeltje
We zingen: Lied 555
TEKST EN UITLEG
Voor de kinderen naar hun eigen viering gaan...
We zingen met de kinderen: Met andere Woorden 24: 3

- De kinderen gaan naar hun eigen viering -
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Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:

Eerste lezing: Zacharia 9: 9 - 10
9

Juich, Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
10
Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen
en de paarden uit Jeruzalem;
de bogen worden gebroken.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
van de Rivier tot de einden der aarde.
We zingen: Lied: 550: 1
Tweede lezing: Marcus 11: 1 – 11
111Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en
Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2Hij zei
tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul
je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door
iemand bereden is; maak het los en breng het hier. 3En als iemand jullie
vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal
het meteen weer terugsturen.”’ 4Ze gingen op weg en vonden een veulen
dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los.
5
Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat
veulen los?’ 6Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de
mensen lieten hen begaan. 7Ze brachten het veulen naar Jezus en legden
hun mantels op het dier en hij ging erop zitten.
3
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Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken
met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9Allen die voor hem uit liepen
of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
10
Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’
11

Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in
ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met
de twaalf terug naar Betanië.
We zingen: Lied 550: 3
Uitleg en verkondiging
We zingen: Lied 552

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1e collecte voor Werelddiaconaat van Kerk in Actie
2e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw
Tijdens de collecte is er orgelmuziek
Fuga in C – Georg Friedrich Handel
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
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ZENDING EN ZEGEN
Als de kinderen binnenkomen, zingen we opnieuw: Lied 555
Het zondagskind dooft de kaarsen…
Slotlied: Lied 556: 1, 3 en 5

Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel: Fuga in g (HWV 607) – Georg Friedrich Handel
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Bloemen: een bloemengroet van de gemeente aan dhr P. van
Rossen en aan dhr. Marten Verbaan.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van
Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

Toelichting op de 1e collecte
Vandaag, Palmzondag, zullen we in het kader van de 40dagentijd tijdens de
eerste rondgang collecteren voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie, meer in
het bijzonder voor Oegandese moeders. Moeders zijn de ruggengraat van de
Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun
leven zwaar. Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier
verandering in brengen. Zie verder de bijgesloten folder.
HELPT U MEE DIT WERK VOORT TE ZETTEN? Dank u wel!
Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven,
kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede, gsm: 06 4989 4905
# woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal, tel: 0318 542 979
# mailadres: j.offringa@planet.nl. Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt.

Palmpaasstokken en de KND
Veel kinderen hebben vandaag een versierde
palmpaasstok meegenomen naar de kerk. Deze
stokken mogen voor de dienst naar de Open
Hof gebracht worden. Ze krijgen er daar een
broodhaan op.
In de loop van deze kerkdienst gaan de
kinderen naar de kindernevendienst. Het is
belangrijk dat ze dan hun jas meenemen. De
palmpaasoptocht voert ons namelijk naar
buiten, via de Markt en de hoofdingang de kerk
weer in.
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Jeanboule zingt muziek voor Passie en
Pasen in de Grote Kerk
Op Palmzondag 25 maart, aanvang 16.00 uur
zingt vocaal ensemble Jeanboule in de Grote
Kerk van Wijk bij Duurstede een uur lang muziek
voor Passie en Pasen. In een afwisselend
programma worden Renaissancestukken van
Palestrina, Da Vittoria en Thomas Tallis
afgewisseld met Duitse of Franse koralen en
Engelstalige spirituals. Die variatie maakt deze
middag zeer toegankelijk voor jong en oud. De
toegang is gratis, wel is er na afloop een collecte
ter bestrijding van de onkosten. De organisatie
is in handen van de Stichting Concerten Grote
Kerk.
Jeanboule is een a-capella gezelschap dat werken voor kleine bezetting ten
gehore brengt uit nagenoeg de gehele muziekgeschiedenis: van Arcadelt tot
Andriessen, van Bach tot Barbershop, van Janequin tot Joe Jackson. Het vocaal
ensemble Jeanboule zingt onder leiding van Elien van der Meer [sopraan] en
bestaat verder uit Marieke van Barneveld [sopraan], Marieke Bloo [sopraan],
Sonja Brouwer [alt], Inge van Noortwijk [alt], Fransien Jepma [alt], Jan Offringa
[tenor], André van Zwieten [tenor], Hein Brouwer [bariton], Douwe van der Meer
[bariton], Gert Reede [bas], en Adriaan Achterberg [bas].
Nadere informatie: André van Zwieten, jeanboule@planet.nl
Opbrengst inzamelingsactie Kerk in Actie in 2017: € 31.533!
Ook in 2017 zijn er in plaatselijke gemeenten weer dozen vol postzegels en
ansicht- en geboortekaarten ingezameld. Vrijwilligers hebben alles vervoerd,
uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op
beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De opbrengst in 2017 is totaal
€ 31.533,. Een heel mooi bedrag!
Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die met veel inzet en enthousiasme voor
een mooie opbrengst hebben gezorgd voor Kerk in Actie en de GZB. Hiermee
kunnen beide organisaties mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven.
Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje
naailes geven aan vrouwen in Papoea. Namens hen, hartelijk dank! Ook u hebt
via de ton achter in de kerk aan dit resultaat bijgedragen!
Kijk voor meer informatie over de inzamelingsacties op
www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie.
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Vieringen in de Stille Week
(neem als het even kan uw Liedboek mee)
- Maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28 maart, 19.30 uur:
Avondgebeden in de kapel rond het koororgel in het zuidelijk transept
- Witte Donderdag 29 maart, 19.30 uur:
Dienst van Schrift en Tafel in zijbeuk, m.m.v Cantique
- Goede Vrijdag 30 maart, 19.30 uur:
Dienst in de kerkzaal m.m.v. Cantique
- Paaswake 31 maart, 22.00 uur:
Dienst in de kerkzaal m.m.v. Cantique
Telkens is het een gezamenlijke viering met de Hervormde gemeente

Op dinsdag 27 maart, 10.15 uur is er een oecumenische Paasviering in gasthuis
E & E voor senioren en andere geïnteresseerden

www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl
Voor meer informatie: scriba@protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl
Kopij kerkbrief: kerkbrief.wbd@gmail.com (voor donderdag 19.00 uur)
Wilt u deze dienst beluisteren: www.kerkomroep.nl
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