5 april 2020 – Morgengebed vanuit de Grote Kerk Almelo
Palm- en passiezondag
Orgelspel
Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken
allen gaan staan
Openingsvers: Liedboek 194

Lied: Liedboek 552

t: Psalm 124,8; m: IWVL

t: Hanna Lam;m: Johann Crüger

1

2 Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.
3 Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!
allen gaan zitten
Psalmengebed: Psalm 118
antifoon: Liedboek 535g

psalm gezongen: Liedboek 118: 1

t: Matteüs 21,9; m: Jaco van Leeuwen

t: Jan Wit; m: 1545/1551
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psalm gelezen: Psalm 118,5-13
psalm gezongen: Liedboek 118: 5
5 De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
psalm gelezen: Psalm 118,17-23
psalm gezongen: Liedboek 118: 9, 10
9 Dit is de dag, die God deed rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s Heren naam.
Wij zegenen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
10 De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ’t offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.
antifoon:

Lezing: Matteüs 26,1-16
Overweging
Orgelspel
Canticum naar Filippenzen 2: Liedboek 160b

allen gaan staan

t: Sytze de Vries; m: Willem Vogel

voorzang:

Laat onder u de gezindheid zijn
van Jezus Messias, beeld van God,
die niet greep naar het zijn-als-God,
maar het naakte bestaan verkozen
en de rol van slaaf aanvaard heeft,
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voorzang:
allen:
voorzang:
allen:

Die gelijk aan wat mensen zijn
in hun donkere diepte deelde
en gehoorzaam was tot de dood.
refrein
Om dit alles heeft God Hem verhoogd
en bekleed met de Naam der namen,
in zijn Naam zal eens alles zich buigen.
refrein
allen gaan zitten

Gebeden:
- Gebedsaanhef: Liedboek 301k

-

m: John L.Bell

Onze Vader: Liedboek 369b

m: Willem Vogel
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-

Voorbede met acclamatie: Liedboek 367e

-

Gebedsstilte

-

Gebed van de zondag

-

Zegenbede: Liedboek 203

m: Floris van der Putt

allen gaan staan
m: Ignace de Sutter en Marcel Weemaes

zie volgende bladzijde

5

Lied: Liedboek 556

t: Willem Barnard; m: Frits Mehrtens

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.
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
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!
Orgelspel
voorganger: ds. Pieter Endedijk
organist: Henk Kamphuis
met medewerking van enkele leden van de cantorij

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.
De diaconiecollecte van deze zondag is voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk, in het
bijzonder voor PaasChallenge, een innovatief programma waarmee jongeren in aanraking
komen met het paasverhaal.
Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden
gehouden toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen.
U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15 t.n.v.
PGA Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie en
kerk wilt verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk.
Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen.
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