
6e zondag van de 40-dagen “Palmzondag”, 28 maart 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Lisette van Buuren 

Ouderling: Chris Dijkens 

Koster: Henk Scholten 

Organist: Dirk Boer 

Geluid en beeld: John van den Berg en Johan van Beek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED psalm 119:1,3 (orgel) 

 
1Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

wie in de regels van Gods wijsheid treden. 

Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

 
3U dank ik, Heer, in opgetogenheid. 

Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 

U wil ik, die de allerhoogste zijt, 

in alles volgen, niets voor U verhelen. 

Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 

verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 

 

We gaan staan 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

 die hemel en aarde gemaakt heeft 

 die trouw blijft tot in eeuwigheid  

 en die nooit laat varen het werk dat zijn hand 

aan heel de schepping begon! 

  

v: Genade zij u en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING 

v:   ... hoor ons roepen: 

a:   Heer, ontferm U!  

 

STILTE  

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Psalm 118 

 
1Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn 

trouw. 2Laat Israël zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn 

trouw’ – 3het huis van Aäron zeggen: ‘Eeuwig duurt 

zijn trouw’ – 4wie de HEER vreest, zeggen: 

‘Eeuwig duurt zijn trouw.’ 5In mijn nood heb ik 

geroepen: ‘HEER!’ En de HEER antwoordde, hij 

gaf mij ruimte. 6Met de HEER aan mijn zijde heb ik 

niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen? 
7Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik 

op mijn haters neer. 8Beter te schuilen bij de HEER 

dan te vertrouwen op mensen. 9Beter te schuilen 

bij de HEER dan te vertrouwen op mannen met 

macht. 10Alle volken hadden mij ingesloten – ik 

weerstond ze met de naam van de HEER – 11ze 

sloten mij van alle kanten in – ik weerstond ze met 

de naam van de HEER – 12ze sloten mij in als een 

zwerm bijen maar doofden snel als een vuur van 

dorens – ik weerstond ze met de naam van 

de HEER. 13Jullie sloegen mij en ik viel, maar 

de HEER heeft geholpen. 14De HEER is mijn 

sterkte, mijn lied, hij gaf mij de overwinning. 15Hoor, 

gejubel om de overwinning in de tenten van de 

rechtvaardigen: de rechterhand van de HEER doet 

machtige daden, 16de rechterhand van 

de HEER verheft mij, de rechterhand van 

de HEER doet machtige daden. 17Ik zal niet 

sterven, maar leven en de daden van 

de HEER verhalen: 18de HEER heeft mij gestraft, 

maar mij niet prijsgegeven aan de dood. 19Open 

voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil 

binnengaan om de HEER te loven. 20Dit is de poort 

die leidt naar de HEER, hier gaan de 

rechtvaardigen binnen. 21Ik wil u loven omdat u 

antwoordde en mij de overwinning gaf. 22De steen 

die de bouwers afkeurden is een hoeksteen 

geworden. 23Dit is het werk van de HEER, een 

wonder in onze ogen. 24Dit is de dag die 

de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons 

verheugen. 25HEER, geef ons de overwinning, 

HEER, geef ons voorspoed. 26Gezegend wie komt 

met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit 

het huis van de HEER. 27De HEER is God, hij heeft 

ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene 

twijgen tot aan de horens van het altaar. 28U bent 

mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn 

God. 29Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig 

duurt zijn trouw.  

 

ZINGEN: psalm 118:7,9 (orgel) 

 
7Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 

de poorten der gerechtigheid. 

Laat mij de voorhof binnentreden 

en loven ’s Heren majesteit. 



Dit is de poort, de poort des Heren, 

Gods knechten zullen binnengaan. 

God van mijn heil, U wil ik eren, 

nu ik uw antwoord heb verstaan. 

 
9Dit is de dag, die God deed rijzen, 

juicht nu met ons en wees verblijd. 

O God, geef thans uw gunstbewijzen, 

geef thans het heil door ons verbeid. 

Gezegend zij de grote koning 

die tot ons komt in ’s Heren naam. 

Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 

wij zegenen u al tezaam. 

 

2e LEZING: Lucas 19:29-44 

 
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.’ 
41Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij 

te huilen over het lot van de stad. 42Hij zei: ‘Had ook 

jij op deze dag maar geweten wat vrede kan 

brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook 

nu. 43Want er zal een tijd komen dat je vijanden 

belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen 

en je van alle kanten insluiten. 44Ze zullen je met de 

grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze 

zullen geen steen op de andere laten, omdat je de 

tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 

 

ZINGEN: gezang 554 (CD)  

 
1Welkom, welkom, koning Jezus, 

vredelievend op een ezel. 

Kom, wij leggen mantels neer 

als een loper voor de Heer: 

Hosanna, hosanna, 

gezegend is Hij 

die komt in de naam van de Heer. 

 

2Lang verwacht is koning Jezus, 

door de mensen hoog geprezen. 

Maar al zweeg heel Israël, 

dan nog riepen stenen wel: 

Hosanna, hosanna, 

gezegend is Hij 

die komt in de naam van de Heer. 

 
3Ongewenst is koning Jezus, 

door de mensen afgewezen. 

Hoor, de tranen in zijn stem 

klagen om Jeruzalem: 

O dochter van Sion, 

begrijp toch vandaag 

dat God jou genadig wil zijn. 

 
4Welkom, welkom, koning Jezus, 

laat uw vrede ons genezen. 

Bij de intocht van uw woord 

is ons hart een open poort. 

Hosanna, hosanna, 

gezegend is Hij 

die komt in de naam van de Heer. 

 

OVERDENKING: 

 

 

 

 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: gezang 556 (orgel) 

 
1Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 

 
2Gods 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. 

 
3Jezus, 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. 

 
4Gij 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. 

 

 



5Dit 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! 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

Mededeling overlijden gemeentelid. 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

v:   … zo bidden wij samen:  

a:  Heer, verhoor ons! 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED psalm 117a (CD) 

 
1Gij volken loof uw God en Heer 

wil Hem het loflied zingen. 

Laat de fonteinen van zijn eer 

in ieder hart ontspringen, 

omdat Hij u verkoren heeft, 

omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja. 

 
2Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 

als overvloed van regen. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 

en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 

 

We gaan staan 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 

MUZIEK 

 

 

COLLECTE: 

 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita

le-collecte.html  

 

1. Diaconie – Gemeentediaconaat  

Mensen die extra aandacht nodig hebben, 

waarderen het dat ze die van de kerk krijgen en met 

de feestdagen een attentie ontvangen. Met deze 

collecte wordt het mogelijk gemaakt dat mensen 

die door hun leeftijd of gezondheid minder mobiel 

zijn, of in de coronatijd zich nog eenzamer voelen, 

een zichtbaar teken van meeleven ontvangen. 

2. Goede Herderkerk. 

3. Plaatselijke Pioniersplekken. 

De collecte is speciaal bestemd voor de 

plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende 

gemeente te kunnen zijn is vernieuwing belangrijk. 

In Apeldoorn worden een aantal plannen voor 

kerkvernieuwing uitgevoerd, zoals pioniersplekken 

De Fontein, de Sleutel en de Vuurplaats. De 

landelijke kerk draagt financieel bij aan deze 

zogenaamde pioniersplekken, maar dat is niet 

voldoende. Daarom vragen we ook u als 

plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren. 

 

BLOEMENGROET:  

Naar dhr. en mevr. van der Greft en naar 

Dhr. en mevr. Neihof. 

 

 

 

40 dagenformatie over het hongerdoek voor deze zondag 

(nader toegelicht in nieuwsbericht op de website van de Goede Herderkerk) 

 

Matteüs 21:1-9, 26, 27 / Psalm 24 

Veld linksonder 

 
 

(vervolg z.o.z.) 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html


Palmpasen: Jezus als koning... 

Tóen dachten de mensen: “Nu zal Hij Israël bevrijden uit de macht van de Romeinen". 

Hoe vaak begrijpen wíj Jezus verkeerd? Passen wíj Hem in in onze denkbeelden? Of geven wíj Hem de eer 

die Hem toekomt? Hebben wij -net als Hij- aandacht voor de 'kleinen' onder ons? Voor de 'dwaze moeders' 

uit Argentinië? De indianen in Brazilië? Hebben wij gehoor voor onze diakenen? 

 

Kernwoord: wij begrijpen Jezus vaak verkeerd, naar ons zelf toe. 

Uitgangspunt: wij 'zien', 'horen', 'verklaren' gebeurtenissen, verhalen e.d. vaak met een bepaalde bril op. 

Uitwerking: er is een intocht; wat en hoe zien wij niet, want de menigte staat ervoor. Wel zien wij de 

mogelijkheden zoals de personen/groepen de intocht zien: naar zichzelf vertaald. (Bijv. ónze held, want hij 

komt uit onze straat; ónze held, want hij is van onze bevolkingsgroep; ónze held ... vul maar in.) 

De ware gedaante van de Held zien ze niet, want die past niet in hun denkbeelden: Hij houdt zich bezig met 

de kleinen onder ons, die wel aandacht voor Hem hebben. Soms komt er een boodschap via deze 'kleinen' 

(vliegers). 

Via onze opvoeding, maatschappij is het gevaar groot dat onze denkbeelden gaan overheersen (kind met 

trekauto). Het gaat toch om het spel (en niet om de knikkers), om de juiste spelregels voor ons leven (10-

woorden, evangelie). 

 


