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Orde van dienst
DE VOORBEREIDING

orgelspel
welkom en mededelingen
stilte
zondagspsalm 24 : 1, 4 en 5
bemoediging
groet
smeekgebed

kyrië lied 558
DE DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
zondagsgebed
Apostellezing

Filippenzen 2:5-11

lied 552
de kinderen gaan naar de nevendienst

Evangelielezing Lukas 19:29-40
Lofprijzing
Hosanna, die komt in de Naam van de Heer,
…
Daarom roepen wij op deze dag
met allen die ons in geloof zijn voorgegaan,
mannen en vrouwen de eeuwen door:

♫ HEILIG ZIJT GIJ O HERE HERE,
HEILIG UW NAAM EN UW GEBOD.
ALLES WAT ADEMT MOET U EREN,
HEILIGE HERE ZEBAOTH.
HOSANNA VOOR DE GROTE KONING
DIE TOT ONS KOMT IN 'S HEREN NAAM;
HOSANNA VOOR DIE GROTE KONING,
HIJ RICHT EEN NIEUWE WERELD AAN.

(melodie psalm 118)

preek
orgelspel

LIED: 550
DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
de kinderen komen terug
collecte

slotlied: 438
wegzending en zegen ( van Sint Patrick)
gezongen “amen”.

De collecte voor kerk en diaconie wordt in één rondgang tijdens de dienst gehouden.
De extra collecte bij de uitgang is bestemd voor: groot onderhoud kerk.
De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie in Pakistan.
Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen en ter
bemoediging naar fam. Van Wallenburg-de Pagter.
Toelichting Liturgische bloemschikking
‘Alleen Jezus kiest totaal.’
Palmpasen is de eerste dag van de Goede Week. Voor Jezus het begin van het zwaarste deel.
Jezus kiest als enige voor het totaal, geen mens die hem volgt. Maar hij houdt zijn oog
gericht op God.
Zeven is het getal van volheid. Het is de som van 3, de drie-enige, plus 4, de vier hoeken van
de aarde. Samen: God en de schepping.

Kindernevendienst:
Alle stenen die als obstakels op de weg zijn komen te liggen, en de zware rugzakjes van de
kinderen mogen in de grote rugzak als teken dat Jezus al onze lasten met zich mee neemt
door de dood heen. Want Jezus heeft ervoor gekozen om zijn Vader in de hemel te
gehoorzamen. Deze zondag zijn er geen kinderen in de kerk die het veertigdagenproject
hebben gevolgd. Als er kinderen zijn voor de nevendienst, dan zullen wij het verhaal van de
intocht in Jeruzalem lezen. We zullen het projectlied niet zingen, hierbij de tekst van het
couplet van deze week;
Jezus, Hij droeg onze schuld,
droeg al die stenen met geduld.
Hij koos voor honderd procent,
zijn hart vol liefde, ongekend.
Vespers in de Stille Week
In de Stille Week herdenken we het lijden en sterven van Jezus, om met Pasen van harte Zijn
opstanding te kunnen vieren. Naast de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag en
Paasmorgen organiseert de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg dit jaar ook drie
vespers op respectievelijk maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april van 19.30 tot ca.
20.00 uur in de Johanneskerk, Markt 8 te Domburg. Dit half uur wordt gevuld met muziek,
schriftlezing, poëzie, gebed en stilte. Een mooi moment van bezinning op weg naar Pasen.
Diensten Stille Week Cluster Noordwest-Walcheren
In alle gemeenten van ons cluster (Grijpskerke, Oostkapelle, Westkapelle en AagtekerkeDomburg) zullen komende week mensen samenkomen voor de diensten van de Stille Week.
Niet in iedere gemeente worden echter precies dezelfde diensten gehouden. Zo zijn mensen
uit onze buurgemeenten van harte welkom om in Domburg te vespers mee te maken. Wie
ook op Stille Zaterdag behoefte heeft aan een gezamenlijk moment van bezinning, kan
daarvoor terecht in de Michaëlskerk in Grijpskerke. Het volledige overzicht van de diensten
vindt u voorin de Kerkbode van april.
Spaardoosjes 40-dagentijd
Volgende week kunt u de spaardoosjes inleveren in de kerk. Als dat voor u niet mogelijk is,
kunt u ook even bellen met Trudie Minderhoud (tel. 582694).
Amnesty International
Op de leestafel achter in de kerk liggen de kaarten voor de maand mei klaar om te versturen.
Agenda
Maandag 15 april
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april

Vrijdag 19 april
Zaterdag 20 april
Zondag 21 april

Vesper om 19.30 uur, Johanneskerk, Domburg.
Vesper om 19.30 uur, Johanneskerk, Domburg.
Vesper om 19.30 uur, Johanneskerk, Domburg.
Witte Donderdag, kerkdienst om 19.00 uur. Viering Maaltijd
van de Heer. Voorganger: ds. Rianne de Reus. Collecte:
Lilianefonds.
Goede Vrijdag, kerkdienst om 19.00 uur. Voorganger: ds. A.C.
den Hollander uit Oostkapelle.
Avondgebed voor Witte Donderdag om 19.30 uur in de
Michaëlskerk in Grijpskerke. Voorganger: ds. F. van Slooten.
Pasen! Kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger: ds. A.C. den
Hollander uit Oostkapelle. M.m.v. Ineke de Haas op bugel.
Koffiedrinken na de dienst.

Kopij zondagsbrief inleveren tot donderdag 19.00 uur bij wabloo@zeelandnet.nl en
a.e.abrahamse@zeelandnet.nl
Website kerk: www.pknaagtekerke-domburg.nl De zondagsbrief is ook op de website te
lezen.

