Protestants Kralingen

Palmzondag
Hoflaankerk
zondag 28 maart 2021

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderling: Annie van Hoof • diaken:Liesbeth de
Boer • organist: Wouter van der Wilt •  zang: Mirjam van den Hoek • techniek: Ralf
Hillebrand en Wouter van der Bas • koster: Leonard de Vos •  Deze viering is te
beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op: facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

orgelspel: Erbarm dich mein, o Herre Gott | J.P. Sweelinck
welkom en mededelingen door de ouderling
stilte
bemoediging en drempelgebed
v Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a die hemel en aarde gemaakt heeft

kindermoment

40 dagen om te leren
hoe het Licht van Christus
door het donker heen breekt.
Laat in de stilte om ons heen
het geloof dat Hij leefde
ons opnieuw aanspreken. Amen

psalm van de zondag 118: 1 en 8

“Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen”

8.
De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onze ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

gebed om barmhartigheid de doden begraven
afgesloten met Kyrie

“Kyrie Eleison”

gebed van deze Palmzondag
palmpaasstokken

v Heilige God,
40 dagen zijn ons gegeven
om de weg te gaan
die naar Pasen leidt.

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 de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

DIENST VAN HET WOORD

(kyrie uit de missa in pulchritudine pacis van stephano ferro)

schriftlezing uit Johannes 12: 919
9 Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze
gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om hemzelf,
maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt.
10 De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, 11 omdat hij er de oorzaak van was dat veel
Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.
12 De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem
voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen,
13 haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in
de naam van de Heer, de koning van Israël.’ 14 Jezus zag een
ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 15 ‘Vrees
niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’ 16 Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich
dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd
was. 17 De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit
het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18 Daarom ging de menigte hem ook
tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken
had gedaan. 19 En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat
we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter
hem aan.’

lied 882

“Allerhoogste God, heilig en glorierijk”
1.
Allerhoogste God, heilig en glorierijk,
glorie wijd en zijd,
U komt hier in ons midden,
mens in mensentijd
en wij aanschouwen uw glorie.

2.
Allerhoogste God, heilig met macht en kracht,
machtig zonder grens,
U woont in onze zwakheid,
slaaf en nietig mens
en wij aanschouwen uw almacht.

3.
Allerhoogste God, heilig en luisterrijk,
luister ongekend,
U werd veracht, verworpen,
U die met ons bent
en wij aanschouwen uw luister.

4.
Allerhoogste God, heilig en louter wijs,
wijsheid zonder prijs,
U koos de weg van dwaasheid,
dwaasheid van het kruis
en wij aanschouwen uw wijsheid.

5.
Allerhoogste God, heilig, het leven zelf,
leven grenzeloos,
uw liefde deed U sterven,
vriendendienst aan ons
en wij aanschouwen het leven.
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 560

“Hij ging de weg zo eenzaam”

1.
2.
Hij ging de weg zo eenzaam
Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
tot in Jeruzalem.
Geen vriend kon langer meegaan,
De beulen die hem sloegen,
geen mens hield nog de wacht met hem. bespotten met een doornenkroon.
Hij ging die weg voor hen.
Hij zweeg en leed voor hen,
Hij deed dit ook voor hen.
Hij deed dit ook voor hen.
3.
Hij ging de weg zo eenzaam.
Hij droeg zijn eigen kruis.
Hij bad: Mijn God, vergeef hen!

tieven zoals ‘Dag van de dialoog’, ‘Week tegen Eenzaamheid’,
‘Burendag’ en ‘NL Doet’.
We werken samen met buurtpartners en moslimorganisaties.
Tijdens alle christelijke én nationale feestdagen zijn er in ons
Open Huis vieringen of ontspanningsprogramma’s.
(i.s.m. met het Wijkpastoraat Oude Noorden).
U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie:
NL33 RABO 0373 7130 10 t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente i.w.
Kralingen o.v.v. collectedoel en de datum.

orgelspel tijdens collecte:
Jezus, om uw lijden groot | Bram Beekman
lied 556: 1, 4, 5

“Alles wat over ons geschreven is”

1.
4.
Alles wat over ons geschreven is
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
alle geboden worden thans voldragen, ons is een lofzang in de mond gegeven,
alle beproeving van de wildernis.
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 kruisig Hem!

gezegend gaan (staande)
v Ga op weg, dag aan dag,
Houd moed, heb lief,
tot de morgen aanbreekt
dat alles licht zal zijn.
zegen
orgelspel: Ach Herr, mich armen Sünder | D. Buxtehude

Hij leed en stierf op Golgotha.
Hij deed dit ook voor ons,
voor allen, ook voor ons.

DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader
collectes: 1. kerk, 2. Open Huis Crooswijk
1. De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in stand
te houden. Het rekeningnummer NL57 INGB 0000 3545 96
t.n.v. Gereformeerde kerk van Kralingen.
2. Open Huis Crooswijk
Het Wijkpastoraat Crooswijk wil (sinds 1984) graag het geloof
in God handen en voeten geven. Dat doen we vooral in ons
gezellige Open Huis. We gaan ook daadwerkelijk de strijd aan
tegen eenzaamheid, armoede en sociale uitsluiting door taallessen, huisbezoeken, het geven van noodverstrekkingen, het
doen van klusjes en als uitdeelpunt van de Voedselbank. Als
het even kan sluiten we aan bij stedelijke of landelijke initia-

VOLGENDE VIERINGEN:
De diensten blijven voorlopig uitsluitend online.
Witte donderdag, 19.30 uur, Goede Vrijdag 19.30 uur, Paaswake
zaterdag om 22 uur (opgenomen dienst), Paasmorgen, 10 uur. Al
deze vieringen zijn vanuit Pro Rege

