Orde van Dienst zondag 28 maart 2021
Palmpasen
Voorganger:
Ds. Marga Haas
Middelburg

Welkom & Lezen:
Simone Ludikhuijze

Orgel / Vleugel:
Rien Balkenende

Kostersdienst:
Bob Viveen

Beeld & Geluid:
Joke/Johan

Orgel/Pianospel
Welkom en mededelingen door Simone
Muziek
Stilte / Woord van vertrouwen
We luisteren naar lied 435: 1
1. Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnen rijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnen gaat.
Inleiding / Gebed
We luisteren naar lied 435: 4
4. Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vree
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u 't leven weer!
Lezing: Marcus 11: 1 – 11

Intocht in Jeruzalem
Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en
Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij
zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er
binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat
nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En
als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer
heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ Ze gingen op weg
en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was
vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die
vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus
hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze
brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij
ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen
spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten.
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Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen
luidkeels: ‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’
Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in
ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden –
met de twaalf terug naar Betanië.
We luisteren naar lied 556: 1, 2 en 5
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.
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!
Overdenking
Orgelspel
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We luisteren naar lied 837: 1 en 3

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
3. Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
Gebeden: voorbeden, stil gebed en Onze Vader

We luisteren naar slotlied 834
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
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3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Afscheid en Zegen
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Inzameling der gaven:
In verband met de corona-maatregelen wordt er niet gecollecteerd,
maar u kunt uw bijdragen als volgt overmaken:
Voor de Diaconie is deze week het doel:
Vluchtelingen werk Nederland/projecten voor jongeren
uw bijdrage svp naar IBAN NL 60 INGB 0000123 488
Kerk in Aktie o.v.v. / collecte 28/3 Koorkerk Middelburg.
Zie voor meer informatie de Vierpas.
Voor de Koorkerkgemeenschap:
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595

t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap

U kunt de dienst live volgen op het Internet.
Het is ook mogelijk om later te kijken. Hoe?
Stap 1: ga naar de site www.kerkdienstgemist.nl
Stap 2: vul in bij ‘Zoek kerk’: Koorkerk
Klik vervolgens op het groene rondje
Stap 3: klik op de foto van de Koorkerk
U kunt nu kiezen om eerdere uitzendingente bekijken,
of om de live-uitzending te volgen.
Volgende vieringen / activiteiten:
1 april Witte Donderdag
4 april – PASEN:
11 april:
18 april:
25 april:

ds. Tom Rijken
ds. Wim Jansen
ds. Erik Jan Tillema
ds. Wim Jansen
ds. Kim Magnee
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