Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk op 10 april 2022

Palm Zondag
Bij de symbolische bloemschikking. Thema: Van U is de toekomst
De basis van de symbolische schikking:
Twee vazen waarbij vanuit de grote vaas klimop buigt over de kleinere: Ik (Jezus) ben er voor jou.
In de kleine vaas een veelkleurig boeketje, onze veelkleurige gemeente en de veelkleurige
mensheid. Er achter een plaat met daarop de kleur behorend bij de zondag uit deze Lijdenstijd:
paars, roze of wit (Pasen). De lezingen van het gezamenlijk leesrooster zijn deze 40 dagen uit
Lucas.
Met Lucas lopen we, vanaf de 1ste zondag tot de 6de zondag van de 40 dagen voor Pasen, de
toekomst tegemoet. Een nieuwe toekomst, die zich opent met Pasen.
Elke zondag is er een korte tekst of meditatie die de lezing van de zondag en schikking, met de
daarbij behorende symbolen verbindt.
6e zondag: Palmzondag.
De liturgische kleur is paars.
Lucas schrijft over de voorbereidingen die Petrus en Johannes moeten treffen voor de
Pesachmaaltijd, maar ook over de afspraak van Judas met de hogepriesters om Jezus uit te
leveren. Tijdens de Pesachmaaltijd spreekt Jezus woorden:" Dit is mijn lichaam en dit is mijn
bloed". De tekenen van brood en wijn.
Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was - het lijden en sterven
van Jezus - of naar binnen - ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit. Brood en
wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten
wordt. Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.
Bij de basisschikking is brood en wijn toegevoegd.

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied: 283: 1, 2, 4 en 5 ‘In de veelheid van geluiden’
1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

gemeente gaat staan

Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling
in beurtspraak met de gemeente
Bemoediging
ouderling:
allen:
ouderling:
allen:

Onze hulp is de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Zijn liefde voor mensen is overvloedig,
EEUWIG DUURT DE TROUW VAN DE HEER.

Drempelgebed
o.
Lieve God,
wij komen hier met in onze oren
nog de veelheid van geluiden
van de wereld waarin we wonen –
een wereld van tegenspraak en conflict, van angst en woede,
een wereld waarin ook eenzaamheid is en stil verdriet,
naast vreugde en blijdschap, dat ook.
U weet wat er in ons omgaat, waar wij vandaan komen
en hoe wij hier zitten.
U kent onze fouten en tekorten, wij verbergen ze niet voor U,
maar vragen om vergeving en vernieuwing.
Zie naar ons om met liefde, Heer en wees hier aanwezig,
in dit huis waar we U zoeken.
Help ons over de drempel, en open voor ons die ruimte
waarin we onszelf mogen zijn, onszelf terug mogen vinden,
waar we door U gevonden worden.
Raak ons dit uur met uw liefde.

Psalm van de zondag: 118: 1 en 9 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’
1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
9 Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

gemeente gaat zitten

Kyrië-gebed
Lied: 558: 1, 2, 3 en 4 ‘Jezus om uw lijden groot’
1 Jezus, om uw lijden groot
Om uw leven en uw dood
Die volbrengen ’t recht van God Kyrie eleison
2 Heer om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit, Kyrie eleison.
3 Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou, Kyrie eleison.
4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison.

De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag
Een slinger van verhalen
projectlied Veertigdagentijd 2022
Elke zondag:
Een slinger van verhalen gaat
als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat:
dat God zijn volk bevrijdt.

Refrein: Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest
ontdekt: dat feest is hier!
Zondag 6.
Laat horen dat je vrolijk bent,
de koning komt eraan.
Hosanna! Maak zijn naam bekend
en laat Hem binnengaan.
Refrein:
Eerste Lezing: Genesis 22:1-18
Lied: 393: 1, 2 en 3 ‘Als ik in deze stille tijd’

Tweede Lezing: Johannes 12:12-19
Lied: 552: 1, 2 en 3 ‘Dit is een dag van zingen’
1 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 binnentreden
en leven ongestoord.
2 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
ten liefde doorgegeven
Tot grond van ons bestaan.
3 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!

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel

Het delen
De gebeden
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen - door dienstdoende ouderling
Slotlied 556: 1, 4 en 5 ‘Alles wat over ons geschreven is’
gemeente gaat staan
1 Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U , o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem,
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem.
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel

Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Hette Domburg; Ouderling van dienst Ernst Boesveld; diaken Klaas Muller;
lector Ernst Boesveld; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Daniël Snieder; koster Piet
Klooster

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Kerk in Actie JOP
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge.
Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse
Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei
opdrachten leven ze zich in, in o.a. Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke
keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als
ontdekkend en verrijkend.
2e collecte: voor de kerk
o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk
Volgt u de dienst online? Ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven!
Via onderstaande link of QR-code komt u op de internetpagina van onze gemeente waar u een gift
kan doen. Klik op de actie Gift/ donatie. 1e collecte is diaconie, 2e collecte is kerk.

De bijpassende link is : https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567
Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank dan kan dat natuurlijk ook.
Vermeldt er dan even de datum en doel van de collecte bij.
1e collecte voor diaconie:
NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
2e collecte voor kerk:
NL06RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Vieringen in de Stille Week, Het Triduüm, en Pasen
met medewerking van de cantorij
14 april
15 april
16 april
17 april

Martinikerk
Martinikerk
Martinikerk
Martinikerk

19.30 uur
19.30 uur
22.00 uur
10.00 uur

ds. Bram Grandia
ds. Bram Grandia
ds. Bert Bomer
ds. Alain Verheij

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Pasen

Paasontbijt zondag 17 April 2022
dit jaar weer samen aan tafel!

Hallo allemaal, ik ben Dorkas Klooster, ik ga in 2023 mee met World Servants naar een ander land
op de wereld. Hier ga ik andere mensen helpen om zo de wereld een beetje beter te maken. Een
voorbeeld van een project zou zijn een school (om mensen te helpen voor een betere toekomst) of
een lerarenwoning (om leraren een plek te geven). Helaas weet ik nog vrij weinig over het project
dat ik ga kiezen, omdat deze simpelweg nog niet bekend zijn.
Waarom heb ik mij dan zo snel al aangemeld? ik heb vele verhalen gehoord van familie en
vrienden in mijn hele leven en ben in 2023 eindelijk oud genoeg om te gaan!
ik vind het interessant om andere culturen te leren kennen en ook de omstandigheden te zien die
je als ‘normale’ toerist niet te zien krijgt. Hier zou ik veel begrip voor hebben en wil vooral andere
mensen leren kennen met andere leefomstandigheden.
Mijn grootste interesse komt van alle mensen die elke keer weer met enthousiaste verhalen terug
komen. (Zelfs met het project in Nederland).
Hoe laat is het paasbuffet? 8.45 uur opening buffet, 9.30 uur ruimen we samen op.
Waar?
Grote- of Martinikerk Doesburg.
Opgeven?
familie Klooster, (0313) 785183 (inspreken) of r_klooster@hotmail.com
Kosten?
vrije gift World Servants, Dorkas Klooster.
Doe mee en steun World Servants. Verwen jezelf, een ander, kom gezellig samen!
Diaconaat PG-Angerlo-Doesburg & World Servants, Jiska Kors en Dorkas Klooster

