
Palmzondag   5 april 2020 

 

voorganger Ron Lafeber 

organist Douwe v. Eck 

ouderling Renny v.d. Wal 

 

voor de dienst youtube : 

lied 558  Jezus om uw lijden groot      

lied 576 o hoofd vol bloed en wonden  

organist speelt lied 547  

                met de boom des levens 

 

welkom door ouderling 

 

de paaskaars wordt aangestoken 

 

youtube Ps. 24 : 1, 5 

1. De aarde en haar volheid zijn 

des HEREN koninklijk domein, 

de wereld en die daarin wonen. 

Het land rijst uit de oceaan, 

rivieren breken zich ruim baan 

om Gods volmaakte macht te tonen. 

 

5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 

aloude deur, maak wijd uw boog, 

ruim baan voor de verheven koning. 

Wie is die vorst zo groot in kracht? 

Het hoofd van 's hemels legermacht! 

Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 

 

we worden stil voor God 

bemoediging en groet 

 

organist speelt lied 561 : 1, 2, 3, 4, 5 

1. O Liefde die verborgen zijt 

in diepe stilten eeuwigheid, 

erbarm U over ons bestaan, 

het wordt verraden en verdaan. 

 

2. Hoe acht'loos in ons midden wordt 

het kostbaar mensenbloed gestort 

en in het onbarmhartig licht 

het kruis des Heren opgericht. 

 

3. De minsten van de mensen zijn 

daar uitgestrekt in angst en pijn. 

Tot aan het eind der wereld lijdt 

Christus in hun verlatenheid. 

4. O Liefde uit de eeuwigheid 

die met ons mens geworden zijt, 

wij bidden, laat ons niet alleen 

in al het duister om ons heen, 

 

5. opdat ook wij o Heer U niet 

verlaten in uw diep verdriet 

maar bij U zijn in al de pijn 

waarmee de mensen mensen zijn. 

 

gebed om de opening van het Woord 

 

schriftlezing Matth. 21 : 1-17 

 

organist speelt lied 550 : 1, 2, 3 

1. Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Uw koning rijdt binnen, 

het rijk gaat beginnen, 

de zalige tijden, 

Hij komt ons bevrijden 

rechtvaardig, zachtmoedig, 

de aarde zal spoedig 

een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 

de Heer heeft het heden gezegd. 

 

2. Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Hij zal u regeren 

met God en met ere. 

De wagens, de paarden, 

de wapens, de zwaarden, 

krijgszuchtige plannen, 

Hij zal ze verbannen, 

Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 

het is van te voren voorzegd. 

 

3. Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Zijn daden, zij zullen 

de aarde vervullen, 

voor jood en voor heiden 

door dood en door lijden 

draagt Hij met zich mede 

de blijdschap, de vrede, 

Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 

zo brengt Hij het leven terecht. 

 

verkondiging 



organist speelt lied 435 : 1, 3, 4 

1. Hef op uw hoofden, poorten wijd 

Wie is het, die hier binnenrijdt 

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 

en Heiland vol barmhartigheid 

Hij geeft de wereld 't leven weer 

Juicht blijde, zingt uw God ter eer 

looft Hem, die sterk van daad 

de deuren binnengaat 

 

3. Gezegend was het land, de stad, 

waar deze Koning binnentrad. 

Gezegend 't hart, dat openstaat 

en Hem als Koning binnenlaat. 

De Zonne der gerechtigheid 

verblindde niet door majesteit; 

maar wat in duister sliep, 

ontwaakte, toen Hij riep. 

 

4. Heft op uw hoofden, poorten wijd 

Elk hart zij Hem ter woon bereid 

De palmen van uw eerbied spreidt 

de weg langs, die uw Koning rijdt 

Hij komt tot u met troost en vree 

en brengt u heil en liefde mee 

Geprezen zij de Heer 

Hij geeft u 't leven weer 

 

gebeden 

 

organist speelt lied 416 : 1, 2, 4 

               (nr. 1 uit top10 Gorredijk) 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

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 

 

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                                                                

                                             

youtube ‘you raise me up’ 

als ik terneergeslagen ben 

en oh, mijn ziel zo moe 

als zorgen komen en mijn hart is belast 

dan heb ik geen woorden 

en wacht hier in de stilte 

totdat U komt en een poosje 

bij me gaat zitten 

U tilt me op zodat ik op bergen kan staan 

U tilt me op om te lopen op stormachtige 

zeeën 

ik ben sterk wanneer ik op uw schouders 

ben 

U tilt me op naar meer dan ik kan zijn 

    

er is geen leven, geen leven zonder honger 

ieder hart slaat zo onvolmaakt 

maar wanneer U komt en ik vervuld word 

met verwondering 

dan denk ik soms, dat ik een glimp 

van de eeuwigheid ervaar 

 

U tilt me op..... 

 

 


