
Palmzondag    

 

Muziek 

 

Welkom door de ouderling 

 

Luisteren: Psalm 24 vers 1 en 4   

 

   De aarde en haar volheid zijn 

     des HEREN koninklijk domein, 

     de wereld en die daarin wonen. 

     Het land rijst uit de oceaan, 

     rivieren breken zich ruim baan 

     om Gods volmaakte macht te tonen. 

 

     Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 

     aloude deur, maak wijd uw boog, 

     laat uw verheven koning binnen. 

     Wie is die vorst zo groot in eer, 

     die sterke held ? Het is de HEER, 

     die alle macht kan overwinnen. 

 

 

Bemoediging en drempel gebed 

 

Roep om ontferming 

 

 

 

 

 

 

 



Muziek:  17 miljoen mensen 

 
 Ik zou eigenlijk juist nu 

 Een arm om je heen willen slaan 

 Zoveel nieuws, zo stil is het op straat 

 Een elleboog was nooit zo beschaafd. 

 En er is wel meer raars want 

 Ik bel m’n moeder met een trilling in de stem 

 Door wat er moest van de minister-president 

 

 Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng 

 En ik denk aan 

 Alle zorg om gezondheid en banen 

 Op televisie is nu alles zo beladen 

 Ik denk aan grootmoeders en vaders 

 Maar gek genoeg brengt het ons samen 

 

 Zeventien miljoen mensen 

 Op dat hele kleine stukje aarde 

 Die schrijf je niet de wetten voor 

 Die laat je in hun waarde 

 

 Zo zitten d’r nu duizenden studenten 

 In de lente op hun kamer 

 En ondertussen kneiterharde werkers 

 In de zorg, die amper slapen, maar met 

 

 Zeventien miljoen mensen 

 Is het best wel even schrikken 

 Zit de helft inmiddels thuis, maar met 

 Zeventien miljoen mensen 

 Met de neus in dezelfde richting 

 Komen we hier uit, met 

 

 Zeventien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde 

 Die schrijf je niet de wetten voor die laat je in hun waarde. 



Luisteren: Met de boom des levens… vers 1  

 

Met de boom des levens wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 

Gebed 

 

Lezing: Exodus 11 vers 1 – 10 

 

Wordt het nu anders? 

 

Luisteren: Vroeg in de morgen – Lied van de maand  

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
 

Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
zijn wij gegaan, een keer, 
nog in ons hart de dichtheid van de nacht. 
 
Jij bent niet die wij dachten. Uit het vuur 
riep ons bij naam een stem. 
Wij zagen niets. Jij riep: ‘Ik zal er zijn’. 
 
Op licht en schaduw, bomen aan de bron, 
op stilte leek die naam. 
Een gloed van liefde schroeide ons gezicht. 
 
Om wat wij hoorden (maar wat hoorden wij?) 
om wat op vrijheid leek, 
omdat het moest en blijven niet meer kon. 
 
Zijn wij gegaan, onstuimig en verward, 
om nergens om, om jou – 
om liefde over alle grenzen heen. 
 



Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt. 
De nagalm van een stem. 
De weerklank van wat woorden in ons hart. 
 
Een slingerende stoet naar goed wijd land. 
Een eeuwenlang smal pad. 
Een ademtocht, de route van het licht. 
 
Het duizendschone schitterende licht, 
een file in de nacht, 
een spoor van mensen die de nacht verslaan. 
 
Die strompelen tot waar? Tot waar jij bent, 
in rusten aan de bron, 
in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt. 
 
Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
zijn wij gegaan, een keer, 
met niets dan in ons hart: ‘Ik zal er zijn’. 

 

 
 

Lezing: Matteüs 21 vers 1 - 11 

 

Heden Hosanna morgen kruisigt Hem 

 

Luisteren: Lied 435 Heft op uw hoofden, poorten wijd vers 1 en 4 

 

Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnen rijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
looft Hem, die sterk van daad 
de deuren binnen gaat. 



Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw Koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vree 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u 't leven weer! 

 

Bericht van overlijden 

 

Gebeden, na stil gebed 

 

Luisteren: Onze Vader  
 

Onze Vader in de hemel 

U staat zorgzaam om ons heen 

Geeft dat alle mensen weten 

zoals U is er maar een.  

 

Help ons samen goed te leven  

en te doen wat u graag wilt 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild 

 

Help ons om te zien wat goed is  

en wat slecht is, boos of naar 

Geef dat wij het juiste kiezen 

dat we goed zijn voor elkaar 

 

 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn 

In uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien zal zijn 

 

en vergeef ons wat we fout doen 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander 

maar weer samen verder gaan 

  

Onze Vader, wij geloven 

dat u onze wereld leidt 

Met uw licht helpt u ons verder 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen, amen.  

 

Mededelingen  

 

Zegen 



 

Luisteren: Lied 556 vers 1,3 5 Alles wat over ons geschreven is… 

 

 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 

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. 
 

Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!  
 


