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Zesde zondag in de Veertigdagentijd – Zondag Palmarum - Palmzondag 

 

Welkom 

 

Aanvangslied: Psalm 118: 9 en 10 ‘Dit is de dag... 

Dit is de dag, die God deed rijzen, 

juicht nu met ons en weest 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 zeeg’nen u uit 's HEREN woning, 

wij zegenen u al tezaam. 

 

De HEER is God, zijn gunst verheugde 

ons oog en hart met vrolijk licht. 

Nu worde 't offer onzer vreugde 

op zijn altaren aangericht. 

Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 

o God, U roemen wijd en zijd. 

Laat aller lof ten hemel rijzen: 

Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

Stil gebed - Bemoediging en Groet 

 

Gebed om Gods ontferming en bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Matteüs 21: 1-9 

 

Zingen: NLB 558: 1, 2 en 3 ‘Jezus, om uw lijden groot... 

Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen 't recht van God, 

Kyrie eleison. 

 

Heer, om uw zachtmoedigheid, 

vorst die op een ezel rijdt 

en om Sions onwil schreit, 

Kyrie eleison. 

 

Om de zalving door een vrouw, 

vreugde-olie, geur van rouw, 

teken van wat komen zou, 

Kyrie eleison. 

         

Schriftlezing: Matteüs 26: 1-16 

 

Zingen: NLB 556: 4 en 5 ‘Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan 

Gij 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. 

 



Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

Overdenking 

     

Wij luisteren naar ‘Lopen op het water’  

    (door de zangeressen – je kunt altijd meezingen) 

U leert me lopen op het water, 

de oceaan is weids en diep. 

U vraagt me alles los te laten, 

daar vind ik U en ik twijfel niet. 

Refrein: 

En als de golven overslaan, 

dan blijf ik hopen op uw Naam. 

Mijn ziel vindt rust, 

want in de storm bent U dichtbij. 

Ik ben van U en U van mij. 

De diepste zee is vol genade. 

Uw sterke hand, die houdt mij vast. 

En als mijn voeten zouden falen, 

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 

(Refrein) 

 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 

in vertrouwen U te volgen, 

te gaan waar U mij heen leidt. 

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 

Ik vertrouw op uw genade, 

want ik ben in uw nabijheid. 

(Refrein) 

Dank- en Voorbeden 

 

Aandacht inzameling van de gaven 

 

Slotlied: ‘Ik zal er zijn’ van Sela 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

Zegen 

 

Na de zegen: ‘Houd vol’ – Opwekking 798 

Wij zijn het volk van God, 

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 

Een leven lang te gast, 

er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 

Houd vol, houd vol, 

Hij laat niet los. 

 

Het is een zegetocht 

van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 

Maar kijk, wij lopen nog, 

wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 

Houd vol, houd vol, 

Hij laat niet los. 

 

Refrein: 

God is voor ons, God is naast ons, 

God is altijd om ons heen. 

Laat maar komen wat hierna komt, 

want Hij laat ons nooit alleen. 

En nu wij zijn omringd 

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 

nu geven wij niet op. 

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 

Houd vol, houd vol, 

Hij laat niet los. 

(Refrein) 


