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Palmzondag / Passiezondag
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ds. Teunard van der Linden
Eeuwe Zijlstra
Harmen Bloemhof
Trudy Baard

VOORBEREIDING
Orgelspel
Richard Jordan, 1693: ‘Ach Gott, verlass mich nicht’
M. Reger (1873-1916): ‘Herzlicht tut mich verlangen‘
J. Brahms (1833-1897): ‘Herzlich tut mich verlangen‘

Lied ’Jezus kom in ons midden’ (opname)
Uitleg en verkondiging
Orgelspel Variatie ‘Een vaste burcht’
Antwoordlied: 552:3
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.
Looft God, want Hij is goed!
Felicitaties organist Eeuwe Zijlstra – 25 jaar
Lied bij het jubileum van Eeuwe (met piano, zie onder)

Welkom
Lied: Psalm 118:1
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.
Stil gebed, bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: 552:1
Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.
Rondgang Palmpasen met de kinderen
Onder het zingen van een Hosannalied met de kinderen.
Aandacht kaart 40-dagentijd
Aandacht bloemschikking
“Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en
begroef ik het lichaam”, Tobit 2 vers 7
Orgelmuziek Jan Zwart (1877-1937), Fantasie over het
Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’
DIENST VAN HET WOORD
Gebed en Schriftlezing: Marcus 11:1-11

DIENST DER GEBEDEN
Dankgebed met voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Acclamatie: Lied 535g ‘Gezegend die komt...’
Slotlied : lied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn
ZENDING EN ZEGEN
Zegen
Orgelspel Slotvariatie ‘Een vaste burcht’

Lied bij het 25-jarig jubileum
van organist Eeuwe Zijlstra
1: In echte Fryske jonge,
Dy’t libbet foar muzyk
Kin spylje en ek sjonge
Mei-in grut talint unyk.
Eeu-we socht sa ea syn doelen
‘t Oargel syn libbenspaad
Hy spilet mei gefoel-en
Syn lichem dûn-set de maat.
2: Het Hinsz dat laat je zingen,
je bent er aan verknocht.
Soms laat je het ook swingen
dan zijn we al verkocht.
Pedalen en klavieren,
Bach speel je weergaloos.
De tonen registreren
dat doe je virtuoos!
3: Het is een grote vreugde
te horen je-orgelspel.
Zondags we ons verheugen
ons hart zingt dankjewel!
Voor al die mooie jaren
je speelt de liturgie
als David roert de snaren
zo troost de melodie.
4: Talent dat doet ontplooien
Zo groot en machtig mooi.
De kerkmuziek voltooien
leraar Jos van der Kooi.
Doorleren en studeren,
steeds beter hogerop.
Gaandeweg concerteren
Sta jij nu aan de top!
5: Al vijventwintig jaren
duurt ons orgelverbond.
Al krijg je grijze haren
o man, blijf lang gezond!
Speel vrij en vrolijk verder
de zeewind vol in ’t zeil.
Jouw Schipper is de Herder
Hij zegent je met heil!
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