
1 
 

 
Zondag 10 april 2022 

zesde van de veertig dagen: Palmzondag 
‘de gevangenen bezoeken’ 

 

Het rode koord 
 

Gevangen bestaan 
 

Uitzichtloos bestaan 
gekooid, gevangen 

in opgesloten gedachten 
een liefdevol toegeworpen 

rood koord 
opent deuren 
en brengt licht 

 
Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door Jessie, 
Sara, Lisa en Anne D. 
 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Gebed op de drempel (naar psalm 65,1-5) 
vg De stilte zingt U toe: 
 lof voor U, o God. 
allen Hoor ons gebed. 
 Verdrijf het kwaad 
 met uw aanwezigheid. 
vg Dat het goede van uw huis 
 ons vervult, 
 dat uw heil ons omringt. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Ik zal er zijn voor jou’ 
(t. Hanna Lam, m. Frits Mehrtens = lied 650) 
 
1 Ik zal er zijn voor jou   
zo heeft de Heer gezegd. 
Ik zal er zijn voor jou 
Met vrede en met recht. 
 
2 Ik zal er zijn voor jou  3 Ik zal er zijn voor jou 
met wijn, een stukje brood een schaduw aan je zij. 
Ik zal er zijn voor jou  Ik zal er zijn voor jou 
mijn liefde is zo groot.  Ik ben er altijd bij. 
 
4 Ik zal er zijn voor jou, 
Ik laat je niet alleen. 

Ik zal er zijn voor jou 
mijn licht straalt om je heen.    
 allen gaan zitten 
 
Over de palmpaasstokken en wat die te maken hebben 
met de intocht van Jezus in Jeruzalem – door Lisa 

 
Daarna mogen de kinderen palmpaasstokken gaan 
maken. De kinderen van de basiscatechese blijven nog 
even in de kerkzaal. 
 
Inleiding op het smeekgebed door Tijmen 
Smeekgebed door Lisa; elke gebedsstrofe wordt 
besloten met: (Iona, 11) 
 
Kyrie e-leison, 
Kyrie e-leison. 
 
Lieve God, 
voor kinderen en andere mensen 
die geen veiligheid kennen; 
die leven in oorlogsgebied; 
die moeten vluchten 
om dat ze geen thuis meer hebben 
roepen wij: … 
 
Lieve God, 
voor deze wereld 
die zo mooi is 
en waar ook nu weer zoveel bloemen bloeien, 
maar die steeds verder stuk wordt gemaakt 
door wat mensen doen 
roepen wij: … 
Lieve God, 
voor onszelf 
en vanwege de dingen  
die we niet goed doen: 
als we ruzie maken 
of iemand buitensluiten 
of vooral aan onszelf denken 
roepen wij: … 
 
Elyse vertelt over de afgelopen twee jaar basiscatechese 
 
Getuigschrift voor de kinderen van de basiscatechese, 
uitgereikt door de voorzitter van de kerkenraad aan: 
Eden Duine 
Anne van de Kamp 
Lisa Bouw 
Anne Doornekamp 



2 
 

Tijmen de Vries 
Marit Bouta 
Xem van ’t Veer 
Sara Vizee 
Jessie Groen 
Elyse Faber 
 
Hierna gaan ook de basiscatechisanten 
palmpaasstokken maken. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Schriftlezingen: 2 Timoteüs 1,15-18 en Hebreeën 13,3 
 
Evangelielied: ‘Alles wat over ons geschreven is’: lied 
556, 1, 4, 5 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Lied voor de gevangenbewaarder’  
(t. René van Loenen, m. lied 997) 
 
Behoed wie jou is toevertrouwd! 
De mens die jij bewaakt 
verhult een beeld dat niemand kent, 
maar alles in zich draagt 
wat mensen tot beminden maakt, 
een kind dat liefde vraagt. 
 
Wees niet hardvochtig en bedenk:  
de mens die jij bewaakt 
is dader maar niet minder waard  
dan wie zich wijzer waant, 
de mazen van de wet verkent,  
gesjoemel gangbaar maakt. 
 
Wees niet hardvochtig want de mens  
die jij zo streng bewaakt 
is Iedermens, een sluwe vos  
in aangeschoten staat. 
Behoed wie jou is toevertrouwd,  
de mens die jij bewaakt! 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
Steeds  weer zoeken mijn ogen naar u. 

 
(lied 368d; t. naar psalm 25,17, m. Bernard Huijbers) 

 
Gezongen Onze Vader (orthodox): 
 
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. 
 
De kinderen uit de kinderdienst komen in optocht terug 
in ons midden en dragen hun palmpaasstokken met zich 
mee. Intussen zingen we: 
 
Lied: ‘Wij gaan op weg…’ (t. Gerard van Midden en 
Hanneke Klinkert, m. Gerard van Amstel) 
 
Refrein: 
Wij gaan op weg met een lied van verlangen.  
Ga met ons mee over wegen van hoop. 
Wij gaan op weg met een lied van verlangen. 
Ga met ons mee over wegen van hoop. 
 
Coupletten: 
We trekken sporen en volgen ook wegen. 
We rusten uit of we hollen juist door. 
We komen bergen en dalen soms tegen 
en zitten soms op een doodlopend spoor. 
Refrein 
 
We lopen verder, allen of in groepen. 
We dwalen af of we blijven hier staan. 
We zijn soms doof of we laten ons roepen. 
We kiezen zelf welke weg we nu gaan. 
Refrein 
 
We zijn gevoed met de oude verhalen, 
die hebben nu en ook morgen nog zin. 
Die geven richting en hoop, ze bepalen  
ons bij ons doel en bij elk nieuw begin. 
Refrein 
 
Hóe gaan wij op weg? door Anne D 
 

allen gaan staan 
Zegen  
 
Beaming van de zegen: ‘Ga met God en Hij zal met je 
zijn: lied 416 
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Muziek; intussen verlaten de kinderen in optocht de 
kerkzaal. De overige kerkgangers volgen. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en in de hal. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De 
koffie mag overal in de kerkzaal en door het hele 
gebouw worden opgedronken. Laten we erop blijven 
letten dat we elkaar de ruimte geven. 
 

 
 
_____________________________________________ 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Edwin Schimscheimer 
Ouderling van dienst: Frits Harmsen 
2e ambtsdrager: Wouda Bakker 
Lector: Vera Lubbers 
Kinderdienst: Richard van de Kamp  
Welkom: Marijke Hildering 
Koster: Jan Stomphorst 
Beeld: Harmen Lanser 
Geluid: Fokke van der Veer  
Koffiedienst: Joke van de Pol en Tineke van der Veen 
 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en voor het 
Pastoraat. De bijdragen van  de kinderen zijn voor de 
stichting Oekraïne heeft hulp nodig.  
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 


