
Liturigie voor zondag 5 april 2020 (palmpasen) 
  
We luisteren in het kader van het Psalmen-project naar: NLB 130b  
  

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/130b-de-heer-is-steeds-barmhartig-1_0_0_0 
 
  

Refrein: De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. 
  

1 Uit afgronden roep ik U, Heer; 
   hoor mij, Heer, ik blijf vragen. 
   O, mocht uw oor het verstaan 
   hoe ik schrei om erbarmen. Refrein 
  

2 Onthield Gij de schulden, o God, 
   wie hield stand in uw oordeel? 
   Doch vergeving is er bij U, 
   want zo wilt Ge gevreesd zijn. Refrein 
  

3 Want bij de Heer is genade, 
   kwijtschelding bij Hem menigvuldig. 
   Hij is het die Israël kwijtscheldt 
   al wat het aan schuld heeft. Refrein 
  
Luiden van de klok 
  
Zingen: Dit huis, een herberg onderwerp      https://www.youtube.com/watch?v=MlVx-LFQCMI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Dit huis, waarin een gastheer is 
   wiens zachte juk geen last meer is, 
   dit huis is tot ons heil gegeven: 
   een herberg voor wie moe en mat 
   terzijde van het smalle pad 
   struikelt en langer niet wil leven - 
   plaats tegen de neerslachtigheid, 
   een pleister van barmhartigheid. 
  
3 Dit huis, met liefde opgebouwd, 
   dit gastenhuis voor jong en oud, 
   ligt langs de weg als een oase; 
   hier kan men putten: nieuwe kracht, 
   hier is beschutting voor de nacht, 
   hier is het elke zondag Pasen! 
   Gezegend al wie binnengaat 
   en hier zijn lasten liggen laat! 
  
Bemoediging 
Deze morgen van Palmpasen mogen wij elkaar via internet ontmoeten in de naam van de Heer, onze 
levensbron. 
Wij mogen ons door Hem bemoedigd weten omdat wij van de Heer onze hulp mogen verwachten die 
hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn 
handen. 
  
Groet 
Genade en vrede mogen wij ontvangen. Van God, de Vader, die achter ons staat; van Jezus, de Zoon, 
die met ons gaat; en van de Heilige Geest, die als een beschermende mantel om ons heen wil zijn.   
Amen. 
  
Zingen: Psalm 116: 1 en 10  (meezingen met Urker Visserskoor) 
  

 



 
10 Ik zal uw Naam met dankerkentenis, 
      verheffen, U al mijn geloften brengen; 
      'k zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen, 
      in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
  
Welkom en Inleiding  
  
Drempelgebed 
  
Zingen: Psalm 42: 1 en 3  https://www.youtube.com/watch?v=cXIE89k8fCI 
  

 
 
 
3 Hart, onrustig, vol van zorgen, 



   vleugellam geslagen ziel, 
   hoop op God en wees geborgen 
   Hij verheft wie nederviel 
   Eens verschijn ik voor den Heer, 
   vindt mijn ziel het danklied weer 
   Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
  
Kyriëgebed 
  
Zingen: Psalm 42: 5  https://www.youtube.com/watch?v=h8YiH-XYDhg 
  
  
5 Maar de Heer zal uitkomst geven, 
   Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
   'k Zal in dit vertrouwen leven, 
   En dat melden in mijn lied; 
   'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
   Zingen, daar ik Hem verwacht; 
   En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
   Tot den God mijns levens heffen. 
  
Gebed om de Heilige Geest 
  
Lezen: Psalm 132: 1-9  (Nieuwe Bijbelvertaling) 
  

Een pelgrimslied. 
1 Blijf David gedenken, HEER, en alles wat hij heeft doorstaan, 
2 omdat hij de HEER had gezworen, de Machtige van Jakob had beloofd: 
3 ‘Ik zal mijn tent niet binnengaan noch mij te ruste leggen op mijn bed, 
4 mijn ogen niet overgeven aan de slaap  
   noch mijn wimpers aan de sluimer, 
5 voordat ik een plaats vind voor de HEER, 
   een woning voor de Machtige van Jakob.’ 
6 In Efrata hoorden wij van de ark, 
   wij vonden hem in de velden van Jaär. 
7 Laten wij zijn woning binnengaan,ons neerbuigen aan zijn voeten. 
8 Trek op, HEER, naar uw rustplaats, u en uw machtige ark. 
9 Laten uw priesters zich kleden in gerechtigheid, 
   uw getrouwen juichen van vreugde.  
  
Zingen: NLB 556: 1, 3 en 5  https://www.youtube.com/watch?v=kaG9SQLBThI 
  

 
 
 
 
 



 
  
3 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. 
  
5 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. 
  
Lezen: Marcus 11: 1-11 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
  

1Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij 
twee van zijn leerlingen vooruit. 2Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er 
binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand 
bereden is; maak het los en breng het hier. 3En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg 
dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ 4Ze gingen op weg en vonden 
een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5Er stonden 
een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 6Ze zeiden wat Jezus hun had 
opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7Ze brachten het veulen naar Jezus en legden 
hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen 
spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9Allen die voor hem uit liepen of 
achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
10Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ 11Hij trok Jeruzalem 
in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat 
geworden – met de twaalf terug naar Betanië. 
  
  
 Zingen/luisteren:  Rijden op een ezeltje (meezingen met CD) 
  

1 Trekken naar de stad van je verlangen, 
   dromen over wat je vinden zult, 
   zon en warmte, licht en vriendschap, 
   stad waarin je wonen wilt. 



 refrein: Rijden op een ezeltje, rijden door de tijd 
   naar een land dat zichtbaar is, 
   voor wie heel goed kijkt. 
  
2 Intocht houden in die mooie dromen, 
   langs versierde straten binnen gaan 
   waar muziek klinkt, groene takken 
   van de hoop te wuiven staan.  Refrein 
  
3 Binnen trekken en al heel lang weten, 
   dat het niet zo mooi wordt als het leek, 
   toch de moed dan niet verliezen, 
   dat is doen wat Jezus deed.  Refrein 
  
4 Moedig door soms zware dagen trekken, 
   trouw en onbevangen verder gaan 
   en dan merken dat je oude dromen 
   in een ander daglicht staan.  Refrein 
  
Overdenking     Stilte 
  
Zingen: NLB 552: 1, 2 en 3  https://www.youtube.com/watch?v=vBBBt_ry1Nw 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2 Zijn intocht werd tot teken, 
   tot hoeksteen van het recht; 
   van vrede kwam Hij spreken, 
   van leven warm en echt. 
   Gezegend is zijn Naam. 
   Hij heeft aan ons zijn leven 
   en liefde doorgegeven 
  tot grond van ons bestaan. 
  
3 Dit is een dag van zegen, 
   een dag van feest en licht, 
   van palmen hoog geheven, 
   van zon en vergezicht. 
   Geef ons vandaag de moed 
   het met uw Naam te wagen, 
   uw vrede uit te dragen. 
   Loof God, want Hij is goed!   
  
Dankgebed en voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 
  
Aankondigen collecte 
  
Zingen:  NLB 416: 1, 2, 3 en 4  https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU 
                                          

 
 
 
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. 
  
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   in zijn liefde je bewaren, 
   in de dood je leven sparen. 
   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. 
  
Zegen 

 
 


