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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. 

Gesprek met de kinderen 

Lezen   Lucas 19: 29-40 
door Marjanne van de Mheen 
Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen 
vooruit en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden 
veulen vinden, dat nog nooit door iemand 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 antwoordden: ‘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 in de hemel en eer aan 
de Allerhoogste!’ Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw 



leerlingen.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen 
het uitschreeuwen.’ 

Zingen  Lied 554 
door Vocaal Theologen Ensemble en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht 
1. Welkom, welkom, koning Jezus, 
vredelievend op een ezel. 
Kom, wij leggen mantels neer 
als een loper voor de Heer: 
Hosanna, hosanna, 
gezegend is Hij 
die komt in de naam van de Heer. 

2. Lang verwacht is koning Jezus, 
door de mensen hoog geprezen. 
Maar al zweeg heel Israël, 
dan nog riepen stenen wel: 
Hosanna, hosanna, 
gezegend is Hij 
die komt in de naam van de Heer. 

3. Ongewenst is koning Jezus, 
door de mensen afgewezen. 
Hoor, de tranen in zijn stem 
klagen om Jeruzalem: 
O dochter van Sion, 
begrijp toch vandaag 
dat God jou genadig wil zijn. 

4. Welkom, welkom, koning Jezus, 
laat uw vrede ons genezen. 
Bij de intocht van uw woord 
is ons hart een open poort. 
Hosanna, hosanna, 
gezegend is Hij 
die komt in de naam van de Heer. 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo 

Gebeden - Onze Vader  

Weekopdracht Ik ben er voor jou - 7x barmhartigheid  
De doden begraven 

Overgang naar Goede Vrijdag  

Zingen  Lied 560 
van Petrus in het land 
1. Hij ging de weg zo eenzaam 
tot in Jeruzalem. 
Geen vriend kon langer meegaan, 
geen mens hield nog de wacht met hem. 
Hij ging die weg voor hen. 
Hij deed dit ook voor hen. 

2. Hij ging de weg zo eenzaam 
tot in Jeruzalem. 
De beulen die hem sloegen, 
bespotten met een doornenkroon. 
Hij zweeg en leed voor hen, 
Hij deed dit ook voor hen. 

3. Hij ging de weg zo eenzaam. 
Hij droeg zijn eigen kruis. 
Hij bad: Mijn God, vergeef hen! 
Hij leed en stierf op Golgotha. 
Hij deed dit ook voor ons, 
voor allen, ook voor ons. 

Wegzending en zegen 


