
 
 

Liturgie van het morgengebed vanuit de Eshof – 5 april 
2020 – Zesde van de veertig dagen, Palmzondag 
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Orgelspel vooraf 
 
Muziek: ‘Onze hulp…’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 
 
Onze hulp in de Naam. 
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw blijft tot in lengte van dagen. 
 
Die sprak er zij licht. 
Die zag dat het goed was. 
Die nooit laat varen het werk van zijn handen. 
 
Begroeting 
 
Lezing: Matteüs 21,1-11 
 
Muziek 
 
Overweging 
 
Muziek:  ‘Zoals ik ben kom ik nabij’: lied 377, 1, 2, 3, 4 (t. 
Charlotte Elliot, vert. Gert Landman, m. Arthur Henry 
Brown) 
 
1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij -  
o Lam van God, ik kom. 
 
2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
o Lam van God, ik kom. 
 
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
o Lam van God, ik kom. 
 
 
 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom. 
 
Gebeden en ‘Onze Vader’: 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Zegenbede 
 
Muziek: ‘Alles wat over ons geschreven is’: lied 556, 
1+3+5 (t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 
 
1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
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 kruisig Hem! 
 
Orgelmuziek 
 
Zie voor Nieuwsbrief nr. 4 elders op deze website 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 
gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 
complete liturgie met daarin de liederen die niet in 
het liedboek staan, mail dan naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 


