
 
Zondag 28 maart 2021 

morgengebed op Palmzondag 

 
 
 
 
 

 ‘Ik trek me terug 
en wacht  

 
Dit is de tijd  

die niet verloren gaat:  
 

Iedere minuut zet zich  
in toekomst om’ 

Muziek 
 
Begroeting 
vg Onze hulp is in de naam van de Levende 
allen die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen, 
allen zegen ook ons met uw licht! 
 
Psalmgebed van de zondag: Psalm118 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Bernard Huijbers; lied 188a)  
 
vg Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 
 mijn God, U in de hoogte steken. 
allen Ik spreek U uit, ik noem uw naam, 
 zowaar als ik leef. 
refrein  Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 
 zowaar als ik leef 
 
vg Ik was gevangen en riep: 
 God, en Hij heeft mij geantwoord. 
allen Hij heeft mij de ruimte gegeven, 
 Hij komt voor mij op als een vriend. refrein 
 
vg Beter de schuilen bij God 
 dan te vertrouwen op mensen, 
allen beter de schuilen bij God 
 dan te vertrouwen op macht. refrein 
 
vg Ik was geslagen, maar God 
 heeft mij overeind geholpen. 
allen Ik zal niet sterven, ik zal leven, 
 Hij tilt mij op. 
vg Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 
 mijn God, U in de hoogte steken. 
allen Ik spreek U uit, ik noem uw naam, 
 zowaar als ik leef. refrein 

Evangelielezing: Marcus 11,1-11 met acclamatie: 
‘Benedictus qui venit’ (m. Jacques Berthier; Zangen van 
zoeken en zien 713) 
 
Benedictus qui venit, benedictus qui venit, 
In nomine, in nomine, in nomine Domini.  

(Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer) 
 

Lied: ‘Zovelen stonden langs de weg’ (t. Marijke de 
Bruijne, m. Anneke van der Heide; Zangen van zoeken 
en zien 712) 
 

1. Zovelen stonden langs de weg 
waar Jezus binnenkwam, 
maar waren er ook onder hen 
die zagen wie hij was? 

2. Een ezel, een onschuldig dier, 
dat draagt geen wereldmacht, 
Een pril en koppig ezeltje 
draagt wie is rein van hart. 

3. Wie tranen laat in feestgedruis 
weet van het leven meer, 
weet dat een feest pas feest kan zijn 
door kwaad en lijden heen. 

4.    De intocht in Jeruzalem 
een zoektocht voor het hart 
naar vrede en gerechtigheid 
een haast onzichtbaar pad 

 
Overweging 
 
Muziek 
 
Gebeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Kom, hoor ons verlangen’  
(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
Kom, hoor ons verlangen, 
kom, hoor ons verlangen, 
hoor ons verlangen. 
 
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. 
 
Zegen 



 
Lied: ‘Alles wat over ons geschreven is’: lied 556  
(t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 
 
1. Alles wat over ons geschreven is 
Ggat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
  
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die zoon van David zijt en man van smarte, 
koning der Joden die de dood verdreef. 
 
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. 
 
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
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! 
 
Muziek 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
Zangers: Ankie van Hoeijen, Jouke de Jong en Lies Traa 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid: Fokke van der Veer 
 
Kaarten 
We tekenen kaarten  voor Lenie van der Laan, voor Han 
en Kees Both en voor Jantine Alfrink. 
 
De collectes zijn voor Stichting Moederzorg en het 
Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
de rugtasactie van de stichting Gave.   
 
Meer informative over de collectes en de 
kaartbestemmingen vindt u in de nieuwsbrief. 
 
 


