Viering Palmpasen
Taborkerk Purmerend
5 april 2020
Onlineviering
- Welkom
- Kaars
- Bij wijze van drempelgebed

- Het gebed verbeeld (Beeldhouwer: Toni Zenz) en verklankt
(Beeld en muziek)
- Bemoediging en groet
- Lied 550:1
- Gebed om ontferming, uitlopend in zingen van lied 1005

- “Het ezeltje van Betanië” (Kijkbijbel & Verhaaltje voor kleine en grote mensen)
- Muziek
- Lied 551

- Uit Mattheüs 21
Wanneer ze Jeruzalem naderen
en aankomen bij Betfage
bij de Olijfberg,
dán
zendt Jezus twee leerlingen uit,
zeggend tot hen:
gaan jullie vooruit naar het dorp
tegenover je,

en meteen zult ge vinden
een vastgebonden ezelin
en met haar een veulen;
maakt ze los en voert ze naar mij;
en als iemand jullie zegt: waarom dat?!,
zullen jullie zeggen:
de heer heeft ze nodig!,
en hij zal ze meteen meezenden!

- Er staat een ezeltje te wachten… (Verhaaltje voor grote mensen)
- Muziek
- Lied 552:1
- Gaven
De inzameling is bestemd voor onze eigen gemeente. Dit varieert van
algemeen kerkenwerk tot (ouderen)pastoraat, jeugd en instandhouding erediensten.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Protestantse Gemeente te
Purmerend: NL65 RABO 0373 7272 75 o.v.v. inzameling 5 april.

Voor de thuisgemaakte Palmpasenstokken:
Bel Whatsapp video met 06 41046421
Of FaceTime met wwesterveld@icloud.com
- Dankgebed en voorbeden en Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
- Lied 556: 1, 3, 5
- Zegen
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