ORDE VAN DIENST – 28 maart 2021
De zesde zondag van de veertigdagen, Palmzondag
Gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeenten Heemskerk – Beverwijk – Wijk aan Zee

Thema: Tranen op Palmzondag
Voorgangers:
pastor Fred van der Louw en
ds. Arrie van Nierop
De dienst is te volgen via https://www.youtube.com/watch?v=3grn9bzcEIc (beeld en geluid) en via
https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst (alleen geluid)
________________________________________________________________________________

Orgelspel
Welkom en mededelingen ( door ouderling
van dienst )
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Moment voor persoonlijk gebed in stilte
Bemoediging en groet
Orgelspel over psalm 24: 1 en 4
De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.

Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat
beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal
spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede de blijdschap, de
vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een
knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.
Schriftlezing: Lucas 19: 41 – 48 (NBV)
Verkondiging
Orgelspel
GAVEN EN GEBEDEN

Bij wijze van gebed voor de nood van
de wereld, lied 1003, met aanvullingen
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/sti
l-is-de-straat-overal-lied-bij-lockdown-enavondklok/
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige
Geest:
Schriftlezing: Lucas 19: 29 – 40 (NBV)
Orgelspel: over lied 550:1,3
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Gebeden
ZENDING EN ZEGEN
De kinderen gaan in een palmpaasoptocht
door de kerk terwijl lied 556: 1,2,3,4,5
gezongen wordt (door de voorganger)
Zegen

