ZONDAG 14 april 2019 - Palmpasen
Zesde zondag van de Veertigdagentijd

Protestantse Gemeente
Wijk bij Duurstede
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: Paars
: Sophie Meininger
: Sjoerd Andringa
: Sander Booij
: Mia Brinkman
: Elly Oechies
: Arno Schut
: Marion Grondijs
: ds. Jan Offringa

VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied (staande): Lied 552: 1 en 2
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: 4 en 5
Gebed om ontferming
We zingen: Lied 558: 1, 2 en 10
TEKST EN UITLEG
Zondagskind leest een versje en doet de lampen aan
Iedereen juicht als Jezus
tijdens een feestelijke rit
niet boven op een paard
maar op een kleine ezel zit.
Andere kinderen komen naar voren
Verhaal met de kinderen
We zingen met de kinderen: ‘Wij bidden om een nieuw begin’
(tekst: Eric Idema, melodie: Gerard van Amstel)

# refrein # couplet 6 # 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
6. 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.
refrein
- De kinderen gaan naar hun eigen viering Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften: Lied 333
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Schriftlezingen: Zacharia 9: 9 – 10
Lucas 19: 29 – 40
Zacharia 9: 9 – 10
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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.
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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.
Lucas 19: 29 – 40
29

Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee
van de leerlingen vooruit 30en 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. 31Als iemand jullie
vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De
Heer heeft het nodig.”’ 32De beide leerlingen gingen op weg en vonden het
veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 33Toen ze het dier losmaakten,
vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 34Ze
antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35Daarna brachten ze het veulen
naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop
zitten. 36Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de
grond uit.
37
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. 38Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt
als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de
Allerhoogste!’ 39Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus:
‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij
zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’
We zingen: Lied 435: 1,2
Uitleg en verkondiging
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We zingen: Lied 550: 1,3

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1e collecte voor JOP
2e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw

Tijdens de collecte is er orgelspel:
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
overgenomen met Lied 367b:

ZENDING EN ZEGEN
Als de kinderen binnenkomen, zingen we meerdere malen: Lied 555
We praten even na over de Palmpaasstok
Het zondagskind zet de lampen op tafel en doet die uit
Slotlied (staande): Lied 556: 1, 3 en 5
Zegen
Acclamatie: (Willem Vogel)
Orgelspel:
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Mededeling over de Stille Week
Gezamenlijke vespers en vieringen in de Stille Week
Maandag 15 april, 19.30 uur: Avondgebed o.l.v. ds. Jan Offringa
Dinsdag 16 april, 19.30 uur: Avondgebed o.l.v. Aty van der Spek
Woensdag 17 april, 19.30 uur: Avondgebed o.l.v. Robbie Dekker
Witte Donderdag 18 april, 19.30 uur:
Ds. Louis Wüllschleger, m.m.v. kerkkoor Cantique
Viering Heilig Avondmaal (Hervormde praktijk is leidend)
Goede Vrijdag 19 april, 19.30 uur
Ds. Jan Offringa, m.m.v. kerkkoor Cantique
Paaswake Zaterdag 20 april, 22.00 uur
Ds. Jan Offringa, m.m.v. kerkkoor Cantique
Ter aanvulling (niet meer gezamenlijk):
Zondag 21 april, 9.15 uur
Paasmorgen in de Protestantse gemeente
Ds. Jan Offringa, m.m.v. Harmonie Concordia
Belijdenis en Doop
Twee gemeenteleden hopen in de Paaswake openbare belijdenis van hun geloof
te doen: Henk van Harten, Nachtegaal 45 en Henk Jacobs, Karel de Grotestraat
26-18. Laatstgenoemde zal aansluitend op zijn belijdenis de Doop ontvangen.
Ook hopen we de kleine Immanuël Niessen te dopen
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Een bloemengroet van de gemeente voor mevr. N. Broer –
Kooi.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel
van Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te
brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even
melden bij de dienstdoend ouderling?
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
# 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.
Gang van zaken rond de palmpaasoptocht in de kerkdienst
Voor alle kinderen die een palmpaasstok hebben versierd en meegenomen:
Deze stokken mogen voor de kerkdienst naar de benedenruimte in de Open Hof
gebracht worden.
Daar wordt er op elke stok een broodhaan gezet.
Tijdens de kerkdienst kunnen de kinderen gewoon bij hun ouders zitten. De
dominee roept ze naar voren als de kindernevendienst begint.
Vanuit de kindernevendienst de vraag of ze hun jassen mee willen nemen. Tijdens
de palmpaasoptocht lopen we ook een stukje naar buiten over de Markt.
Aan het eind van de kerkdienst komen we al zingend via de achterdeur de kerk
weer in.
Alle kinderen van harte welkom!
Paasattenties ouderen
Vandaag liggen de paasattenties klaar om bezorgd te worden bij onze oudere
gemeenteleden. Helpt u ook even mee om deze bij onze gemeenteleden thuis te
krijgen? Mocht het u niet lukken een door meegenomen attentie te bezorgen
neem dan even contact op met Hennie Lammertink. De diaconie bedankt u alvast
voor uw medewerking.
Koffiedrinken
U blijft na de dienst toch ook gezellig met elkaar een kopje koffie of thee drinken in
de Open Hof? Voor de kinderen is er natuurlijk een glaasje fris! U bent van harte
welkom!
Genieten daarbij van iets lekkers kunt u ook, want de dames van het bakkersgilde
van de Werkgroep ZWO hebben weer voor iets lekkers gezorgd. Voor wat hoort
wat! Daarom vragen wij u wat collectebonnen of contant geld in het bij de traktatie
staande kommetje te leggen.
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Met dat geld kunnen we met elkaar zorgen dat kinderen in Sukuta Madina
(Gambia) op school een warme maaltijd krijgen. Thuis krijgen ze dat vaak niet,
omdat daar geen geld voor is. Zo zetten we onze luxe om in een eerste
levensbehoefte voor die kinderen.
Hartelijk dank alvast! Vorige maand heeft het kommetje € 48,75 opgebracht.
Alle gevers heel hartelijk dank!

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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