Palmzondag
10 april Protestantse gemeente Boxtel
Welkom!
Welkom in de kerk! Vandaag is het Palm- en Passiezondag. We horen
over Jezus intocht in Jeruzalem onder gejuich en van zijn weg van lijden,
de stad uit naar Golgotha, waar hij gekruisgd zal worden. In dit alles
worden we uitgenodigd om Jezus te volgen.
Praktisch
Om daarvan iets te beleven zullen we deze dienst beginnen met een
korte trektocht. We verzamelen ons aan het begin van de dienst op het
kerkhof voor de kerk (of in de Schakel vanwege het weer) daar horen
we het evangelie van de intocht, zingen een psalm en trekken samen de
kerk binnen. Door de koster wordt u uitgenodigd naar de
verzamelplaats te gaan. Trek uw jas aan, neem uw liedboek, deze orde
van dienst en uw groene takje mee.

Orde van dienst
We hebben een groen takje in de hand en zingen: ps. 42 v 1 en 3
Voorganger: De Heer zij met U
Allen: en met uw geest
Openingsgebed
Evangelie van de intocht Lucas 19 28 t/m40
Allen gaan het kerkgebouw binnen, als laatste de ambtsdragers, terwijl
we zingen: Psalm 118, 1-9-8
Allen gaan zitten, de voorganger wisselt de stola van rood naar paars

Gebed van de zondag
Eerste lezing: Jesaja 50,4-7
Brieflezing: Filippenzen 2,5-11
We zingen: psalm 22a (voorzang door de voorganger)
Lijdensevangelie Lucas 22,1-23,56
Acclamatie: 568a
Uitleg en verkondiging
Muziek
Geloofsbelijdenis (samen gesproken)
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en
der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;
die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom
opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter
rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om
te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik
geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der
heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een
eeuwig leven.Amen
Mededelingen en inzameling van de gaven
Voorbeden
Slotlied: 556 geheel
Slotgebed
Zending en zegen

