Petrakerk
5 april 2020
6e zondag 40-dagentijd/Palmpasen
Aanvang dienst: 09.30 uur.
Voorganger
Organist
Collecten

Bij de uitgang

: Ds. Evert-Jan Vledder
: Aart v.d. Gronden
: 1e PKN/JOP
IBAN: NL15 RABO 0344 8181 01 t.n.v. PG Hellevoetsluis
2e plaatselijk kerkenwerk
: Zendingsechtpaar Eman en Hillie

We zijn bijeen met technicus, musicus,
zanger(es) en voorganger.
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Onze hulp en onze
Verwachting…Hemelhoog 495
Bemoediging en groet
Inleiding: Palmpasen, zonder intocht,
maar wel met Palmstokken!
(gesprek voor de kinderen)
Zingen: “Wij komen hier ter ere van uw
naam” (NLB 274: 1 en 2)

2. Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons
om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

Gebed

Zingen: “Weet jij ook waar Mozes is”
(NLB 167: 9 & 10)

Bij de bloemschikking:
Zalving: een gebruik dat wij in onze
protestantse traditie niet zo goed kennen.
Maar het is heel bijbels, profeten en
koningen worden gezalfd als hun taak
een aanvang neemt. En wie gestorven is
wordt ook gezalfd. De vrouw brengt dit in
het teken van het zalven van Jezus’
voeten samen. De schikking met de
kruiden symboliseert dat voor ons. Op
Palmzondag wijst de zalving al vooruit
naar Jezus’ dood. De groene takjes lijken
wel een beetje op de palmtakken.
Eerste Schriftlezing: (Intocht) Mattheus
21:1-10
Zingen: “Laat ieder’s Heren goedheid
prijzen” (NLB [Psalm] 118: 1)

Prediking
Meditatief orgelspel
“Virtuele collecte” met muzikaal
intermezzo.
Gebeden: (Voorbede, Stilgebed en Onze
Vader)

Tweede Schriftlezing: (Passie) Exodus
11: 1-10

Zingen: “Heer, U doorgrond en kent mij”
(NLB 139b)

2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.
Wegzending en zegen

