Liturgie meditatief moment zondag 5 april 2020
Voorganger: ds. M.E. Vroonland
Organist: dhr. H.F. Zandstra
Welkom en mededelingen
Muziek: Psalm 84: vers 1, 2 en 6
Bemoediging en groet
Gebed
Tekst van de bloemengroep
Bij de symbolische bloemschikking:
De cirkel die we als basis van de schikking hebben gekozen,
is een teken van heelheid en oneindigheid. De cirkel hebben
we gevuld met een weefsel van takken en takjes, want zoals
eenieder van ons verschillend is en andere mogelijkheden
heeft, vormen we toch een geheel en zijn we verbonden met
elkaar.
Om in beweging te komen, hebben wij mensen vaak een doel
nodig en het helpt om je daarop te kunnen focussen.
Daarom hebben we in het midden een cirkel vrijgelaten, een
open ruimte, als een stip op de horizon waarop je je kunt
richten.
Iedere zondag zal daarin een ander ‘beeld’ te zien zijn, dat
een symbolische stimulans kan zijn om in beweging te
komen en om OP TE STAAN!!
Bij de 6e zondag:
Op deze zondag van de 40dagentijd horen we over de
intocht van Jezus in Jeruzalem. Een blije en vrolijke zondag,
mensen staan als een lang lint juichend en vol toewijding

langs de weg. De Anthuriumbloemen zouden toewijding
uitbeelden en de palmtakken zouden ons doen denken aan
de palmtakken waar mee gezwaaid werd.
Iedereen is opgestaan om mee te doen!
Laat ons een instrument zijn van uw vrede,
waar haat heerst, laat ons liefde zaaien,
waar onrecht is ,vergeving schenken,
waar ruzie is, eensgezindheid,
waar twijfel is, vertrouwen,
waar wanhoop is, hoop,
waar duisternis is, licht,
waar droefheid is, vreugde.
God help ons om in beweging te komen en OP TE STAAN.
Muziek
Lezing: Mat. 21:1-11
Muziek: lied 435: vers 1, 2 en 4
Overdenking
Muziek Psalm 118: vers 2, 5 en 10
Berichten van overlijden
Gebed
Muziek: lied 416
Zegen

