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Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 118: 7 en 8 
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 
de poorten der gerechtigheid. 
Laat mij de voorhof binnentreden 
en loven ’s Heren majesteit. 
Dit is de poort, de poort des Heren, 
Gods knechten zullen binnengaan. 
God van mijn heil, U wil ik eren, 
nu ik uw antwoord heb verstaan. 

8. De steen, die door de tempelbouwers 
verachtelijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door ’s Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 

Bemoediging en groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 575: 1 en 6 
1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

6. Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

Lezen   Matteus 21: 1-11 
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er 
twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct 
zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de 
dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer 
heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in vervulling zou 
gaan wat gezegd is door de profeet: ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is 
zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ 
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de 
ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop 
plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen 
braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor 



hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van 
David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ 
Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde 
men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in 
Galilea.’ 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo 

Gebeden - Onze Vader  

Overgang naar Goede Vrijdag  

Zingen  Lied 416: 1, 2 en 4 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Wegzending en zegen 

Verzoeklied  Lied 913: 1, 2 en 4 
1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 


