
21ste jaargang 

                     Zondagsbrief 5 april 2020  
   Palm- en passiezondag 

 
 Voorganger:  ds. Michiel de Leeuw  
 Organist :   Chris Stellaard 
 Pianist :   Chris Stellaard 
 Zang     :   Leden van HetKoor,  
    Michiel de Leeuw  

In samenwerking met de Grote Kerk     

en de Goede Herderkerk Zesde zondag van de Veertigdagentijd 
 
Te volgen via Kerkradio Apeldoorn FM 87,6 of www.kerkomroep.nl of Ziggo kanaal 915 / Radio 
 

Orde van dienst 
 
 

1. De ontmoeting 
 

• Orgelspel 
 

• Begroeting namens de kerkenraad  
 

• Zingen: LB 136: 1, 2, 5, 6, 7, 8 
 

 
 
2 Geef de God der goden eer, 
jubel voor der heren Heer. 
Hij doet wonderen, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 
 
5 Die Egypte sloeg met rouw, 
toonde Israël zijn trouw. 
Hij bevrijdt met sterke hand. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
6 Die de grote Schelfzee spleet, 
Israël ontkomen deed. 
Loof de Heer, Hij gaat ons voor, 
Hij is trouw de eeuwen door. 
 
7 Farao met heel zijn heer 
stortte in het water neer. 
Loof de Heer die ons bevrijdt 
en ons liefheeft voor altijd. 
 

8 Israël geleidde Hij 
veilig door de woestenij. 
Hij wijst ons het rechte spoor. 
Trouw is Hij de eeuwen door. 
 

• Bemoediging 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is en het werk van Zijn 
 handen niet loslaat 

 

• Kyriëgebed 
 

• Zingen: LB 1003 : 1, 3, 4, 5 
 

 

 

Jachtlaankerk 

Goede 
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3 Nergens meer feest in de stad, 
mensen die overal schuilen 
en om hun kinderen huilen – 
nergens een feest in de stad. 
Refrein 
 
4. Niemand een lach om de mond, 
mensen met angst om de lippen, 
overal ogen die schrikken – 
niemand een lach om de mond. 
Refrein 
 
5. Stil is de stad. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de stad overal. 
Refrein 
 
2. De lezingen en de verkondiging 

 

• Groet 
V: De Heer is met u allen 
A: Zijn vrede is met u 
 

• Gebed 
 

• Zingen: LB 556: 1 en 5 

 
 
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! 
 

• Inleiding: Palm- en Passiezondag 
 

• Verbinding met de kinderen 
 

• Zingen: LB 555 
 

Refrein 

 

 
 

 
Refrein 

 
2 Zwaai de takken heen en weer: 
zegen en vrede voor de Heer!  
Refrein 

 

• Lezing: Mattheüs 21 : 1 - 11 
 

• Zingen: LB 550: 1 en 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. 
 
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. 
 

• Lezing: Mattheus 27 : 1 – 2 en 11 - 26 
 

• Zingen: LB 558: 1, 2, 6, 8 
 
1 Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
2 Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 
 
6 Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
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8 Om de doornen van uw kroon, 
om de geseling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 
 

• Overdenking 
 

• Solo: “We zullen doorgaan” – Ramses Shaffy 
 

We zullen doorgaan 

met de stootkracht van een milde kracht 

om door te gaan 

in een sprakeloze nacht 

We zullen doorgaan 

we zullen doorgaan 

tot we samen zijn 

 

We zullen doorgaan 

met de wankelende zekerheid 

om door te gaan 

in een mateloze tijd 

We zullen doorgaan 

we zullen doorgaan 

tot we samen zijn 

 

We zullen doorgaan 

met het zweet op ons gezicht 

om alleen door te gaan 

in een loopgraaf zonder licht 

We zullen doorgaan 

we zullen doorgaan 

tot we samen zijn 

 

We zullen doorgaan 

telkens als we stil staan 

om weer door te gaan 

naakt in de orkaan 

We zullen doorgaan 

we zullen doorgaan 

tot we samen zijn 

 

We zullen doorgaan 

als niemand meer verwacht 

dat we weer doorgaan 

in een sprakeloze nacht 

We zullen doorgaan 

we zullen doorgaan 

tot we samen zijn 

 

 
 
 

3. De gebeden 
 

• Gebeden 
 
 Voorbeden 
 
 Stil gebed 
 
 Gezongen Onze Vader: 370  

 

 
 
2 Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 
 
3 Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
verlos ons, maak ons meer en meer 
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
want U behoort het koninkrijk, 
de kracht, de hoogste heerlijkheid 
nu en in alle eeuwigheid. 
 

• Mededelingen  
 

• Zingen: 605: 1, 2, 4, 5 
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2 De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 
 
4 De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 
 
5 De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 

 

• Gedicht: ‘Stille Week’ – Jaap Zijlstra 
 

Het voorjaar bloeit, de knoppen breken 
en bloesems geven taal en teken 
 
De vogels zingen. God wat is dit mooi. 
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 
 
Maar ik kan niet. Deze dagen staat 
tussen de takken uw bebloed gelaat. 
 
De bomen lopen wonderbaarlijk uit 
rond uw verminkte, naakte huid. 
 
Spijkers die hand en hout doorboren, 
de aarde bloeit als nooit tevoren. 
 
Ik hunker naar wat gaande is, 
naar opbloei en verrijzenis. 
 
Maar ik kan het voorjaar nog niet aan, 
eerst moet de Heer zijn opgestaan. 

 

• Zegen 
 

• Orgelspel 
 
 
Uw bijdrage aan de collecte is zeer welkom 
voor Diaconie en Kerk 
 

U kunt uw collecte overmaken naar:  

NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente te Apeldoorn, o.v.v. 
“Apeldoorn-West.” 
 

Óf: scan met uw smartphone onderstaande QR 

code (niet met de scanner van uw bank-app). U 

wordt naar een “Tikkie” geleid waar u zelf het 

bedrag kunt invullen.  

 
 
 
 

Vieringen Stille Week en Pasen 

 

De vieringen in de Stille Week en op Pasen 

worden u dagelijks aangeboden, afwisselend 

vanuit een van de drie kerkgebouwen: 

 

Avondgebeden 6, 7 en 8 april, 19.30 uur 

Vanuit Grote Kerk: ds. Bert Schüssler 

 

Witte Donderdag 9 april, 19.30 uur 

Vanuit Goede Herderkerk: ds. Annelies Jans 

 

Goede Vrijdag 10 april, 19.30 uur 

Vanuit Goede Herderkerk: ds. Annelies Jans 

 

Paaswake 11 april, 21.00 uur 

Vanuit Jachtlaankerk: ds. Michiel de Leeuw,  

ds. Annelies Jans en ds. Bert Schüssler  

 

Paasmorgen 12 april, 10.00 uur 

Vanuit Grote Kerk: ds. Bert Schüssler,  

ds. Annelies Jans en ds. Michiel de Leeuw 

 

Te volgen via Kerkradio Apeldoorn FM 87,6 of 

www.kerkomroep.nl of Ziggo kanaal 915 / Radio 

 

Tip: Meld je aan voor de nieuwsbrief van je eigen 

kerk, via de knop op de website of door een mail 

te sturen naar het daar aangegeven mailadres. 

http://www.kerkomroep.nl/


21ste jaargang 

 


