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Liturgie bij de viering van 5 april 2020 - Palmzondag 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Lianne van der Wel  -  zang 
Helga Janssens-Baan - piano 
ds. Winanda de Vroe  - voorganger 
Jan Marcelis   - beeld en geluid 
Gerby Oostra   - liturgisch bloemstuk 
 

 
Uitleg bij het liturgisch bloemstuk: 
‘Hosanna voor de zoon van David’ 
 
Groen:   kleur van leven 
Gerbera’s:  Jezus en zijn leerlingen 
Palmtakken:  Palm staat symbool voor koning 
Allium:   symboliseert de menigte lans de weg 
Rood blad:  rode loper gemaakt van de mantels van de 

mensen 
 

 
Welkom 
 
Aanvangslied: 206, De zon gaat op in gouden schijn,  
vers 1, 2, 3 en 4 
 
De zon gaat op in gouden schijn, 
laat ons de hemel dankbaar zijn 
want God is met ons, God is goed. 
Hij heeft ons deze nacht behoed. 
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De dag staat weer aan het begin, 
laat ons God zingen één van zin 
en bidden dat Hij met ons gaat, 
en ons bewaart voor alle kwaad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Wij danken U die eeuwig zijt, 
Gij hield door uw barmhartigheid 
met al uw engelen de wacht 
rondom ons heen in deze nacht. 
 
Gij staat ons in uw Zoon terzij, 
wees ook vandaag ons weer nabij, 
weer van ons, trouwe toeverlaat, 
al wat ons naar het leven staat. 
 
Inleidende woorden 
 
Bemoediging/drempelgebed 
 
Inleidende woorden 
 
Gebed 
 
Gezongen kyriëgebed: Stil is de straat, door Gert Landman 
en Jan Jetze Bol.   
 
Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 
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Refrein 
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
 
Klassen, kantoren zijn leeg. 
Thuis moeten werken of leren, 
hoe alles organiseren? 
Klassen, kantoren zijn leeg. 
 
Refrein 
 
Mensen zijn bang overal. 
Ieder op afstand gehouden: 
ben je niet ziek of verkouden? 
Mensen zijn bang overal. 
 
Refrein 
 
Mensen gebonden aan huis. 
Puzzels of brieven of boeken. 
Bellen, maar niemand bezoeken. 
Mensen gebonden aan huis. 
 
Refrein 
 
Veel in ons leven valt stil. 
Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 
kan ik nog alles betalen? 
Veel in ons leven valt stil. 
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Refrein 
 
Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 
 
Schriftlezing: Psalm 31 
 
Bij U, Heer, schuil ik. 
Maak mij nooit te schande. 
Bevrijd mij en doe mij recht. 
Hoor mij, haast U mij te helpen. 
Wees voor mij een rots, een toevlucht, 
een vesting die mij redding biedt.  
 
U bent mijn rots, mijn vesting, 
U zult mij gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam, 
mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen,  
U bent mij toevlucht. 
 
In Uw hand leg ik mijn leven, 
Heer, trouwe God, U verlost mij. 
 
Lied: psalm 31 vers 1 
 
Op U vertrouw ik, Heer der heren, 
Gij die mijn sterkte zijt. 
Om uw gerechtigheid 
wil nimmer mij de rug toekeren. 
Betoon mij uw nabijheid 
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en stel mij in de vrijheid. 
 
Schriftlezing: Lucas 19: 28-38 
  
Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. 
Toen hij Betfage en Bethanië naderde, stuurde hij twee van 
de leerlingen vooruit en zei tegen hen: 
‘Ga naar het dorp daarginds. 
Daar zullen jullie een vastgebonden ezelsveulen vinden,  
dat nog niet bereden is. 
Maak het los en breng het hier. 
Als iemand jullie vraagt: waarom maken jullie het los? 
Moeten jullie antwoorden: de Heer heeft het nodig.’ 
 
De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, 
precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, 
vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ Ze 
antwoorden: ‘De Heer heeft het nodig.’ Daarna brachten ze 
het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier 
en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de 
leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op 
het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep 
leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om 
alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: 
‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! 
Vrede en eer aan de Allerhoogste!’ 
 
Lied: 550, Verheug u, gij dochter van Sion 
 
Verheug u gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
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Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen, 
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden 
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig 
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 
De Heer heeft het heden gezegd. 
 
Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Hij zal u regeren 
met God en met ere. 
De wagens, de paarden, 
de wapens, de zwaarden, 
krijgszuchtige plannen, 
Hij zal ze verbannen, 
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 
het is van te voren voorzegd. 
 
Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Zijn daden, zij zullen 
de aarde vervullen, 
voor jood en voor heiden 
door dood en door lijden 
draagt Hij met zich mede 
de blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 
zo brengt Hij het leven terecht. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Korte stilte 
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Lied: 275, Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,  
vers 1, 3 en 5 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij ver-moe-den en ge-lo-ven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 
Voorbeden 
Stil Gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede, in de hemel,  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
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en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Lied: Licht dat terug komt 
 
Licht dat terug komt. 
Hoop die niet sterven wil. 
Vrede, die bij ons blijft. 
 
Digitale Collecte 
 
Slotwoorden 
 
Slotlied: 428, Peace be with you 
 
Life so full I give to you 
and the father send me  
so I send you. 
Spread my life throughout all life, 
peace be with you. 
 
Overvloedig geef ik u. 
Zoals de vader mij zond, 
zo zend ik u. 
Ga en deel mijn leven uit, 
vrede zij u. 
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Wegzending en Zegen 
 

 
 
 


