
Zondag 14 april – Palmzondag 
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Annelies Jans 
Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Siny Dijkens 
Lector: Cocky van Hell 

Musici: Leendert Jacobs en John van den Berg 
Lichtdrager: Milou Esmeijer 

MUZIEK 

 

GROET AAN KINDERDAGCENTRUM BAURCI, 

MOLDAVIË 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

PALMPROCESSIE MET DE KINDEREN 

ZINGEN: ‘Hosanna, hosanna, wij maken een rij’ 

 

 
 

Hosanna, hosanna, 

Hij rijdt door het land. 

Hosanna, hosanna, 

neem een palmtak in je hand! (Refr.) 

 

Hosanna, hosanna, 

de vijand opzij! 

Hosanna, hosanna, 

en dan eindelijk weer vrij. (Refr.) 

 

Hosanna, hosanna, 

we maken een troon. 

Hosanna, hosanna 
Het wordt allemaal shalom! (Refr.) 

 

WE SPREKEN UIT: 

V. God zorgt voor ons: 

a: HIJ WAS ER AL IN HET BEGIN. 

v: God zal er altijd voor ons zijn: 

a: HIJ ZAL ONS NOOIT IN DE STEEK LATEN. 

v. Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer!  

a. VREDE IN DE HEMEL EN ALLE EER AAN GOD!    

 

GESPREK MET DE KINDEREN 
 
ZINGEN: ‘Klim in de hoogste bomen’ 

 

Vlag met de groene twijgen 

en maak voor Hem ruim baan! 

Wij, die naar vrede hijgen, 

wij kunnen niet meer zwijgen: 

Zijn koninkrijk breekt aan (2x) 

 

Gooi nu maar opgetogen 

de mantels op de grond: 

‘Hosanna in de hoge!’ 

Wij maken erebogen: 

‘Gezegend Hij die komt!’ (2x), 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst. Het licht gaat 

met hen mee. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

v: De Heer zij met je! 

a: OOK MET JOU ZIJ DE HEER. 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1ste LEZING: Psalm 118  

in de vertaling van Huub Oosterhuis, uit: 150 psalmen vrij 

 

Dank aan Hem, Hij is goed. 

Hij is vriend voor het leven. 

Ik was wanhopig, ik riep 

jij daar, en Hij gaf antwoord. 



Ik ademde op, als nooit eerder 

ik was niet bang meer, voor niemand. 

Beter te schuilen bij Hem 

dan te vertrouwen op mensen. 

Beter te hopen op Hem 

dan te vertrouwen op macht. 

Een horde stond om mij heen, 

tegen mij op, sloot me in. 

Zwerm horzels, zinderend vuur 

ik riep zijn naam, ze verwaaiden, 

ik riep – en het waaide uit. 

En in mij zong een oud lied: 

‘Uw rechterhand, Adonai, 

hoog opgeheven, bevrijdt ons, 

drijft ons de diepte der zee in: 

als een muur stond het water. 

Riep Vijand “ik achtervolg ze” 

Gij stuurde uw storm van adem: 

als lood gezonken zijn ze 

in de aanstormende vloed.’ 

Open uw deuren voor mij 

ik die hard ben geslagen 

wil dank zeggen dat ik nog leef 

ik wil niet dood, ik zal leven. 

De steen die geen metselaar 

kon gebruiken, werd hoeksteen. 

Zo is het geschied van godswege –  

begrijpen zal ik het nooit. 

Dit is de dag die moest komen 

hoog tij, zonovergoten 

dag van bevrijding en opstaan 

dag van zingen en dank. 

Dank aan Hem, Hij is goed. 

Hij is vriend voor het leven. 

 

ZINGEN: Lied 462 ‘Zal er ooit een dag van vrede’ –  

1, 2, 3 en 5 

 

2de LEZING: Lukas 19: 28-40  

 
28Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar 

Jeruzalem. 29Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg 

naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit 30en 

zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen 

jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door 

iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 31Als 

iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” 

moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het 

nodig.”’ 32De beide leerlingen gingen op weg en vonden 

het veulen, precies zoals Jezus had gezegd.33Toen ze het 

dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom 

maken jullie het los?’ 34Ze antwoordden: ‘De Heer heeft 

het nodig.’ 35Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. 

Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop 

zitten. 36Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels 

voor hem op de grond uit. 37Toen hij op het punt stond de 

Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol 

vreugde en met luide stem God te prijzen om alle 

wonderdaden die ze hadden gezien. 38Ze riepen: 

‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de 

Heer! Vrede in de hemel en eer aan de 

Allerhoogste!’ 39Enkele farizeeën in de menigte zeiden 

tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40Maar hij 

antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan 

zouden de stenen het uitschreeuwen.’ 

 

ZINGEN: Lied 550 ‘Verheug u, gij dochter van Sion’ 

 

OVERDENKING 

 

ZINGEN: Lied 552 ‘Dit is een dag van zingen’ 

 

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEDENKEN – † Hendrik Blom 

ZINGEN: Lied 23b, ‘De Heer is mijn Herder’, 1 en 5 

 

GEBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN   

De kinderen komen terug in de kerkzaal. Desgewenst 

kunnen ouders hun kinderen uit de oppas halen. 

 

VAN PALM NAAR PASSIE 

 

3de LEZING: Lukas 22: 1-6 

 
1Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach 

genoemd wordt, was bijna aangebroken. 2De 

hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een 

mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar dan 

heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het 

volk. 3Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd 

Iskariot, een van de twaalf. 4Hij ging naar de 

hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen 

hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. 5Ze waren 

opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten 

zouden betalen. 6Judas nam hun aanbod aan en zocht 

een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te 

leveren, zonder dat het volk het zou merken. 

 

MUZIEK: ‘Erbarme dich’ (J.S. Bach)  

Het feestelijke rood verandert in ingetogen paars: de 

overgang naar de Stille Week 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): Lied 556 ‘Alles wat 

over ons geschreven is’ – 1, 2, 3 en 5    

 

ZEGEN 

Allen beamen zingend: AMEN, AMEN, AMEN 

  

De lichtdrager brengt het licht van de Paaskaars naar 

buiten – en wij gaan achter haar aan. 

 

MUZIEK 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de schikking, de collectedoelen en 

de bloemengroet staan op de volgende pagina. 

 

 

 



De schikking van de 40-dagentijd: het accent voor Palmzondag:  

Aan de paarse draperie aan het kruis is een rode toegevoegd. Deze kleuren komen ook terug in het 

accent bij het labyrint. Links de kleur rood van de intocht inclusief palmtakjes (buxus). Bij binnenkomst 

krijgen we allemaal zo'n symbolisch takje. Rechts de kleur paars: Christus gaat het laatste deel van 

zijn weg, en wij -via het labyrint- met Hem. Symbolen voor die weg: judaspenning (= 30 zilverlingen 

voor het verraad van Judas), een haan (verraad van (Petrus), een stekelige kaardedistel (het Lijden 

van Jezus) en een korenaar met graankorrels(Zijn dood). (Wilma Spijker) 

 

COLLECTEN 

1.- Diaconie: Diaconale hulp 

Diakenen krijgen regelmatig verzoeken om hulp van mensen die in schrijnende situaties leven. Het 

komt voor dat mensen noodgedwongen moeten verhuizen, maar niet de middelen en de spullen 

hebben voor het inrichten van hun nieuwe woonruimte. Zij kunnen bij de diaconie een beroep doen op 

financiële ondersteuning en het verkrijgen van elementaire spullen voor hun woning, b.v. vanuit de 

Goederenbank. Deze collectie is bestemd voor de kosten die met opslag en vervoer van goederen zijn 

gemoeid. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Wijkkas 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

❖ Mevr. de Vries, en naar 

❖ Mevr. Wijbenga. 

 

 


