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‘Hef, o poorten, uw hoofden omhoog ..
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intocht in Jeruzalem,
uit het gebedenboek van Maria van Gelre, ca. 1415

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist

ds. M. den Dekker (Dordrecht)
Herman Bloemhof
Marco ‘t Hart

met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto’s worden gemaakt
als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden
neem dan plaats in de banken onder het orgel

liturgische schikking
op de zesde zondag van de 40-dagentijd horen we het verhaal
van de intocht van Jezus in Jeruzalem
de liturgische schikking is n.a.v. Lucas 19: 29 - 38
onder de boog van klimop, teken van geborgenheid,
nog steeds de paarse kleur
in de boog zijn nu ook palmtakken verwerkt
als teken van overwinning
de twee takken ridderspoor verbeelden de goddelijkheid
de trouw en oprechtheid van Jezus
‘Sta in de kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol
dat zijn de Koninklijke krachten
Gods kracht.’

laatste Passiezondag
op Palmzondag bestaat de dienst uit twee delen,
met twee liturgische kleuren:

- de intocht; we lezen het evangelie uit Lucas 19, kinderen houden
een vrolijke optocht op weg naar de nevendienst;
de kleur is rood (de Geest, en vurig enthousiasme)
- de passie; als sobere en ingetogen ingang naar de stille week,
met delen uit het lijdensevangelie van Lucas 22 en 23;
de kleur is paars (lijden, inkeer, boete)
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INTOCHT
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- orgelsolo ‘Zijn intocht werd tot teken..’ (improvisatie) lied 552: 2
(wij gaan staan)

- bemoediging
v Onze hulp is de naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw houdt tot in eeuwigheid,
a en niet laat varen de werken van zijn handen.
- drempelgebed
v Barmhartige God,
. . . . . . zo bidden wij:
a ontferm U over ons!
v . . . . . . door Jezus Christus onze Heer.
a Amen.
- lied zondagspsalm 118: 1
evangelie voor de Palmzondag: Lucas 19-29-40
29

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

lied: psalm 118 : 9
(wij gaan zitten)

- project met de kinderen
- optocht met palmtakken, lied 553
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PASSIE
- lied zondagspsalm 22: 1
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schrift
- lezing Lucas 22: 39 - 46 (Naardense Bijbel)
39

Als Jezus de stad uitkomt gaat hij, zoals hij gewoon is, naar de Olijfberg; hem
volgen ook de leerlingen. 40 Op de plek aangekomen zegt hij tot hen: bidt dat ge
niet in beproeving komt! 41 Zelf zondert hij zich van hen af, op ongeveer een
steenworp; op de knieën neergevallen heeft hij gebeden, 42 zeggend: Vader, als
ge wilt, draag deze drinkbeker van mij weg; maar niet míjn wil maar de uwe
moet geschieden! 43 Dan laat zich aan hem een engel uit de hemel zien die hem
sterkt. 44 Hij wordt doodsbang en heeft nog dringender gebeden; zijn zweet wordt
als druppels bloed die neerdalen op de aarde; 45 als hij opstaat van zijn gebed, en
bij de leerlingen komt, vindt hij hen slapend, van verdriet. 46 Hij zegt tot hen: wat
slaapt ge! - staat op en bidt dat ge niet in beproeving komt!

- lied 558: 1, 2, 5
- lezing Lucas 22: 63 - 71
63

De mannen die hem vasthielden hebben hem bespot en hem slaag gegeven; 64
hem rondom omhullend hebben ze hem gevraagd, en gezegd: profeteer eens:
wie is het die jou bespot? 65 En vele andere lasteringen hebben ze tegen hem
gezegd. 66 Zodra het dag wordt verzamelen zich de oudsten van de gemeente,
overpriesters en schriftgeleerden, en leiden hem voor hun Hoge Raad. 67 Ze
zeggen: als ú de Christus bent, zeg het tot ons; maar hij zegt tot hen: als ik het u
zeg gelooft u het niet; 68 en als ik iets vraag antwoordt u niet! - 69 maar van nu af
zal de mensenzoon gezeten zijn ter rechterhand van God en zijn kracht. 70 Dan
zeggen ze allen: dus ú bent de Zoon van God? - maar hij brengt tegen hen uit:
dat zegt gíj, dat ik het ben! 71 Zij zeggen: waarvoor hebben wij nog een getuige
nodig? - met eigen oren horen we het toch uit zijn eigen mond?

- lied 558: 6, 7
- lezing Lucas 23: 1 - 3, 20 - 21
1

Dan staan ze op, heel hun menigte, en leiden hem naar Pilatus. 2 Ze beginnen
hem te beschuldigen door te zeggen: deze man hebben we aangetroffen als
iemand die ons volk afvallig maakt en wil verhinderen dat men de keizer
belastingen betaalt en van zichzelf zegt een gezalfde, een koning te zijn! 3 Maar
Pilatus vraagt hem en zegt: ú bent de koning van de Judeeërs?
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Maar als antwoord aan hem brengt hij uit: dat zegt ú! [ - - ] 20 Pilatus verhief
tegenover hen zijn stem dat hij Jezus wilde loslaten. 21 Maar zij overstemden hem
en zeiden: kruisig, kruisig hem!

- lied 558: 8, 9, 10
- uitleg en verkondiging
- lied 574

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Missionair werk / Kerkgroei

- de kinderen komen terug uit de nevendienst;
ze hebben daar Palmpasen stokken gemaakt
waar we nog even bij stil staan en naar kijken ..
- projectlied
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- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
acclamatie: lied 368d
. onze Vader
- lied 556
- v wegzending en zegen
a Amen

(wij gaan staan)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 16
ma 15 apr

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

do 18 apr

19.30

Witte Donderdag viering

Sint-Catharijnekerk

vr

19 apr

19.30

Goede Vrijdag Wake

Sint-Catharijnekerk

za 20 apr

21.30

Paaswake

Sint-Catharijnekerk

zo 21 apr

10.00

Paasviering

Sint-Catharijnekerk

_____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

MEDEDELINGEN
vanuit de Kindernevendienst:
zondag 21 april vieren we het Feest van Pasen
tijdens de 40 dagen hebben we als project elke week over de tuin
van Stef en Julie gesproken, die steeds mooier wordt…
op deze Paasmorgen gaan we in de kindernevendienst
een minituintje maken, dat je mee naar huis mag nemen..
het Paasverhaal wordt verteld en jullie krijgen iets lekkers… Kom je ook?
___________________________________________________________________________________________________

er is dit jaar weer de ‘Vastenactie Raad van Kerken Brielle’
daarvoor kunt u iedere zondag t/m 21 april, (1e Paasdag)
wekelijks uw bijdrage geven in de Vastenactie-bus bij de uitgang!
doel: ‘Stichting Mambo Poa’ (zie kerkblad, blz. 8)
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