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De intocht van Jezus wordt al sinds de vierde eeuw herdacht met jaarlijkse 
processies op Palmzondag. Deze Palmezel werd door de straten voortgetrokken in 

Zuid-Duitsland in de eerste helft van de 14e eeuw. 

 

 

 

 

Voorganger   Anneke van der Velde 

Organist   Henk van Marle 

Cantorij   o.l.v. Rianne Laarman 

Lector   Widhjantimala Held 



De Paaskaars brandt 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Welkom  

 

Lied: 215: 1 en 4 

 

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

Als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer’t leven vindt, verstand en kracht 

 

Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe 

Het schijnsel van de hemel gaat 

over de dag van vroeg tot laat. 

 

Introductie 

 

Gebed 

 

Lied 16 uit Tussentijds 

 

Laat ons bidden uit gemis 

tot de God die liefde is 

en Hem om ontferming smeken 

want het lijden is zo groot 

en Hem vragen recht te spreken 

want de wereld is in nood. 

 

Voor de zieke man of vrouw 

die verlangt naar onze trouw 

voor wie eenzaam is gebleven 

of wie eenzaam is gemaakt, 

dat zij met de kus des vredes 

heden worden aangeraakt. 



 

Here, sluit Uw ogen niet 

voor dit kleine mensen lied. 

Gij kent al die duizendtallen  

die het zingen wordt belet 

Heer, erbarm U over allen. 

Heer, verhoor ons smeekgebed. 

Eerste lezing: Hebreeën 11: 1 

 

‘Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, 

het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.’ 

 

Lied 982: 1,2 en 3 

 

In de bloembol is de krokus, 

in de pit de appelboom, 

in de pop huist een belofte: 

vlinders fladderen straks rond. 

In de koude van de winter 

groeit de lente ondergronds, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God ziet naar de schepping om. 

 

Elke stilte kent zijn zingen, 

zoekt een woord een melodie, 

ieder duister wacht een morgen 

in dat licht is alles nieuw. 

Het verleden bergt de toekomst, 

wat die brengt je weet het niet, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God alleen herschept en ziet. 

 

In ons einde is de aanvang, 

in de tijd oneindigheid, 

in de twijfel ligt geloven, 

in ons leven eeuwigheid, 

in de dood het nieuwe leven, 



overwonnen alle strijd, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God alleen herkent de tijd. 

 

Tweede lezing: Matteüs 21: 1 t/m 17 

 

Lied 556: 1 en 4 

 

Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 

 

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! 

 

 

Gedachten 

 

Muziek: Lied gezongen door cantorij: ‘Le seigneur est ma lumière’ 

 

Stil gebed 

 

Mededelingen 

 

Gaven 

Slotlied: ‘Ga dan op weg’ vers 1 en 2 
(wijs: Lof zij de Heer) 

Ga dan op weg, en laat hoop en 
verwachting je leiden. Ook al zijn pijn en 
verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de 
Geest die je van angst zal bevrijden.  

Ga dan op weg en ontmoet op je reis 



medemensen. Geef aan ieder al wat jij 
jezelf toe zou wensen.  

Dan, onder ’t gaan, zul je de ander zien staan,  

en overschrijd je je grenzen.  

Zegen  
 
Ga dan op weg, en schudt af al je twijfel en zorgen.  
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen. 
Houd op het Licht, altijd je ogen gericht.  
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in 
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een 
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een 
minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie: 
secr.vvvkampen.nop@gmail.com. 
 
Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties 
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom! 
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