Orde van dienst voor Palmzondag
5 april 2020, Martinikerk Franeker
Foargonger: ds. Dorette van Houten (Vrije Evangelische Gemeente Franeker)
Organist: Jochem Schuurman
Sjonger: Inge Teertstra- van der Wal
Alderling fan tsjinst: Arjo Osinga
Gebeden: Tjalling de Jong
Lektor: Arjo Osinga
Koster: Arjen de Boer
Orgelspel

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Welkom
Aanvangslied ’Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God’ (LB 62b)
1.orgel 2. solo Nederlands 3. Allen Nederlands 4. Allen Fries.
Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:
van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
keert zich stil tot Hem.
Myn siel fynt fred’ en rêst alinne
by God; yn Him leit myn behâld.
Ja, by de Hear kom ik wer ta
mysels, fyn ik fred’en rêst
Bemoediging en Groet
V:
Allen:
V:
A:
V:
A:

Onze hulp komt van God
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw is tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON
Genade en vrede voor u en voor jou
van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus
Amen.

Drempelgebed
V:
A:
V:

Heer, onze God, u gunt ons het licht in de ogen,
u hebt ons bestaan gewild;
vanaf het begin bent u erbij.
NIET VOOR HET DUISTER HEBT U ONS GEMAAKT
MAAR OM TE LEVEN NAAR U TOE
Wees ons genadig en neem ons bij de hand;
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A:

KEER ONS TEN GOEDE, WEK ONS TOT LEVEN
VANDAAG EN AL ONZE DAGEN.
AMEN

Solozang: ‘Rust en vrede’ (LB 954) – 1x Nls en 1x Fries
Rust en vrede, rust en vrede,
mensenkind, Gods licht voor jou!
Welkom thuis in de hand van de levende God,
ons altijd nabij.
Rêst en frede, rêst en frede,
minskebern, Gods ljocht foar dy!
Wolkom thus yn é hân fan de libbene Go,
altyd ticht by ús
Rondom de Palmpaasstok
Zingen: ‘Dans en zing’ (LB 555)
Refrein:
Dans en zing: hosanna voor de koning;
dans en zing: hosanna voor de Heer!
Op een ezel komt Hij aan
om naar Jeruzalem te gaan.
Dans en zing: hosanna voor de koning;
dans en zing: hosanna voor de Heer!
Zwaai de takken heen en weer:
zegen en vrede voor de Heer!
Dans en zing: hosanna voor de koning;
dans en zing: hosanna voor de Heer!
Eerste lezing: Exodus 32: 1-4
1Doe’t

it folk bemurk, dat Mozes mar net fan ’e berch ôfkaam, kaam it folk mei-inoar op
Aäron ta en hja seinen tsjin him: Toe, meitsje ús goaden dy’t foar ús útgean kinne, want dy
Mozes, de man dy’t ús út Egypte fierd hat, wat der fan him wurden is, wy witte it net. 2Aäron
sei tsjin har: Skuor de gouden ringen dy’t jimme froulju, jim soannen en jim dochters yn ’e
earen hawwe, mar ôf en bring dy by my. 3Doe skuorde it hiele folk de gouden ringen, dy’t se
yn ’e earen hienen ôf en brochten dy by Aäron. 4Dy naam se fan har oan en joech dêr foarm
oan mei in gravearstift en sa makke er dêr in getten keal fan. Doe seinen se: Dat binne dyn
goaden, o Israel, dy’t dy út Egypte fierd hawwe.
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Solozang: ‘When Israel was in Egypts land’ (LB 168: 1,2,4)
When Israel was in Egypt’s land,
let my people go;
oppressed so hard they could not stand,
let my people go.
Go down, Moses,
way down in Egypt’s land;
tell old Pharaoh:
let my people go.
The Lord told Moses what to do,
let my people go;
to lead the children of Israel through,
let my people go. Go down, Moses…
Oh, let us all from bondage flee,
let my people go;
and let us all in Christ be free,
let my people go. Go down, Moses…
Tweede lezing: Matteüs 21: 1-11
1Toen

ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee
leerlingen op uit. 2Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen
jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en
breng ze bij me. 3En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.”
Dan zal men ze meteen meegeven.’ 4Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd
is door de profeet: 5‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt
op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’
6De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7Ze brachten de
ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8Vanuit
de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de
bomen en spreidden die uit op de weg. 9De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter
hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die
komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’
10Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’
wilde men weten. 11Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in
Galilea.’
Lied ‘Jezus om uw lijden groot’ Lb 558: 1,2,4,10
Jezus, om uw lijden groot,
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om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.
Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.
Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.
Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.
Overdenking
Orgelspel

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Air

Gebeden, afgewisseld met LB 368d
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Collecte
Slotlied ‘Alles wat over ons geschreven is’ (LB 556: 1,2,5)
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
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.
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!
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Wegzending en Zegen
De Heer zal voor u zijn,
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter u zijn,
om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder u zijn,
zodat u nooit ten onder kunt gaan.
De Heer zal in u zijn,
om u te troosten als u verdriet hebt.
De Heer zal naast u zijn
als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen.
De Heer zal boven u zijn
om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen,
in eeuwigheid.
Afgesloten met gezongen ‘Amen, amen, amen’.
Orgelspel

Johannes Brahms (1833-1897) Herzlich tut mich verlangen
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