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Aansteken van de kaarsen 

 

Zingen: lied 286: 1,2 en 3 

 

Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 

zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 

zie de mens die ieder mens verlicht 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap 

er is licht dat alles overwint. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 

dat de vrede sterker is dan strijd. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Introductie en begroeting   

 

Gij met uw zachtzinnige oren  
en uw geduldig gezicht:  
ik ben u zeer verplicht.  
 
Dat gij het hebt aan willen horen  
hoe toenmaals het is geschied;  
en hoe mij een ander verried.  
 
En dat ge zelfs niet hebt bewogen,  
mij slechts getroost hebt met uw ogen.  



Dat kunnen de mènsen niet. 
 
Ida Gerhardt 
   

Zingen: ‘Heer, wij zijn bijeengekomen’ (wijs: Nieuwe Liedboek 103c) 

 

Heer, wij zijn bijeengekomen 

mensen overal vandaan;  

had Gij ons niet meegenomen, 

niemand was hierheen gegaan, 

want wij schromen hier te komen, 

volop in het licht te staan. 

 

Bron van liefde, zeer verheven, 

helder stralend als de zon, 

bleef uw warmte weg, maar even, 

niemand die hier wezen kon - 

hoogverheven licht ten leven 

dat het duister overwon! 

 

Gebed om ontferming 

 

Zingen: lied 1000: 1,2 en 5 

 

Wij zagen hoe het spoor van God 

sporen van mensen kruiste. 

Wij zagen licht, een vuur laait op, 

feest voor armen in het duister. 

Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 

Wij zagen mensen teer en fier, 

bloeien in steenwoestijnen. 

Wij zagen hoe de schepping nieuw 

gloort in vrede zonder einde. 

Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 

Wij zagen God verloren staan, 

zullen zijn kinderen komen? 



Wij zagen Gods hart opengaan, 

levend water, rijke stromen. 

Komt HIj terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 

Lezen Mattheüs 21: 1 t/m 17 

 

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus 

er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel 

direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. 

Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord 

dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ Dit is gebeurd 

opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je 

koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het 

jong van een lastdier.”’ 

    De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze 

brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop 

plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, 

anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze 

mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 

‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 

Hosanna in de hemel!’ 

    Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die 

man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet 

uit Nazaret in Galilea.’ Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar 

iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de 

duivenverkopers omver en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een 

huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’ 

    Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas 

hen. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en 

hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze 

waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En 

Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van 

kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’ Zo liet hij hen staan, 

en hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. 

 

 

Zingen: 551: 1,2,3 en 4 

 

Hosanna, hosanna, 

de Heer komt voorbij, 

de Heer komt voorbij. 



Hij rijdt op een ezel, 

gezegend is Hij. 

Hosanna, hosanna, hosanna. 

Hosanna, hosanna! 

 

...nu nadert de stoet, 

nu nadert de stoet. 

Wij komen met palmen   

Hem blij tegemoet… 

 

...wij roepen het rond, 

wij roepen het rond, 

en spreiden de mantels 

voor Hem op de grond… 

 

...geprezen zijt gij, 

geprezen zijt Gij, 

O Jezus Messias, 

want Gij maakt ons vrij. 

 

Gedachten 

 

Muziek: ‘Wir setzen uns mit tränen nieder’ (Matthäus Passion) 

 

Gebeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Onze Vader die in de hemelen zijt 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome 

Uw wil geschiede 

Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 

En leid ons niet in verzoeking 

Maar verlos ons van de boze 

Want van u is het koninkrijk 

En de kracht, en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

 

Amen 

 



Mededelingen  

 

Gaven 

 

Zingen: Lied 556: 1,2  

 

Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen 

alle beproeving van de wildernis. 

 

Gods 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. 

 

Zegen 

 

Zingen: Lied 556: 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, kruisigt Hem! 

 

 


