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Intrede 

Woord van welkom 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Lied 552 ‘Dit is een dag van zingen’ 
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2. Zijn intocht werd tot teken  3. Dit is een dag van zegen, 

tot hoeksteen van het recht;  een dag van feest en licht, 

van vrede kwam Hij spreken, van palmen hoog geheven, 

van leven warm en echt.  van zon en vergezicht. 

Gezegend is zijn naam.  Geef ons vandaag de moed 

Hij heeft aan ons zijn leven  het met uw naam te wagen, 

en liefde doorgegeven  uw vrede uit te dragen. 

tot grond van ons bestaan.  Loof God, want Hij is goed! 

Gebed naar Psalm 24 

V: Goede God, 

Onze harten verlangen naar U, 

Gij die ons bijeenroept als 

broeders en als zusters, 

en ons aan elkaar schenkt 

als pelgrims op weg. 

Allen: O God, breng ons thuis! 

V: Vertwijfeld staan wij hier, 

 want wie mag de berg van de HEER opgaan? 

 Wie mag zijn heilige stede binnengaan? 

 Geef ons dan een hart, 

 dat zuiver is, 

 herschep met uw Geest 

 ons leven als nieuw. 

Allen: O God, breng ons thuis! 

V: Verberg niet uw aanschijn HEER. 

 Houdt ons in gedachten, 

 berg ons in uw zegen. 

Allen: O God, breng ons thuis! 

V: Poorten, heft uw hoofden omhoog! 

 Aloude deuren, zwaai open! 

 Want de dienstknecht des Heren treedt binnen. 

 Eeuwige, Gij barmhartige Vader, 

houdt ons hier voor ogen 
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 de Zoon van uw liefde, 

de weg voor ons allen 

naar uw stad van vrede. 

Allen: O God, breng ons thuis! 

V: God zij ons genadig en zegene ons! 

Allen: Hij doe zijn aanschijn over ons lichten! 

Psalm 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is de vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de Heer, 
die alle macht kan overwinnen. 
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Dienst van het Woord 

Eerste lezing: Jesaja 50:4-8a 

God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, 
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. 
Elke ochtend wekt hij mijn oor, 
zodat het toegerust is om aandachtig te horen. 
God, de HEER, heeft mijn oren geopend 
en ik heb geen verzet geboden, 
ik ben niet teruggedeinsd. 
Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, 
wie mijn baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. 
Ik heb mijn gezicht niet verborgen 
toen ze mij beschimpten en bespuwden. 
God, de HEER, zal mij helpen, 
daarom word ik niet gekwetst 
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, 
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. 
Hij die mij recht verschaft is nabij. 

Lied 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
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2. 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. 

Overdenking 

Stilte 

Tweede lezing: Jesaja 53:2-7,11-12 

Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, 
als een wortel die uitloopt uit dorre grond. 
Onopvallend is zijn uiterlijk, 
hij miste iedere schoonheid, 
zijn aanblik kon ons niet bekoren. 
Hij werd veracht, door mensen gemeden, 
hij was een man die het lijden kende 
en met ziekte vertrouwd was, 
een man die zijn gelaat voor ons verborg, 
veracht, door ons verguisd en geminacht. 
Maar hij was het die onze ziekten droeg, 
die ons lijden op zich nam. 
Wij echter zagen hem als een verstoteling, 
door God geslagen en vernederd.  
Om onze zonden werd hij doorboord, 
om onze wandaden gebroken. 
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, 
zijn striemen brachten ons genezing. 
Wij dwaalden rond als schapen, 
ieder zocht zijn eigen weg; 
maar de wandaden van ons allen 
liet de HEER op hem neerkomen. 
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet 
en deed zijn mond niet open. 
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, 
als een ooi die stil is bij haar scheerders 
deed hij zijn mond niet open. 
Na het lijden dat hij moest doorstaan, 
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zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. 
Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, 
hij neemt hun wandaden op zich. 
Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen 
en zal hij met machtigen delen in de buit, 
omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood 
en zich tot de zondaars liet rekenen. 
Hij droeg echter de schuld van velen 
en nam het voor zondaars op. 

Lied 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

Overdenking 

Stilte 

Gedicht: ontsluit mij 

Poort tot de Stille, Goede, Heilige Week, 
Poort van gerechtigheid, volkomen barmhartigheid, 
Poort naar de ware Vredesstad, 
Poort tot het Mysterie dat ons draagt: 
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uitgang – doorgang – opgang – 
Poort tot het Pascha, 
vervulling van het oude, 
volbracht buiten de gekende stad. 
Het oude is afgebroken, het gekende voorbij… 
hoop die ons vervult: stilte 
‘het volkomen andere’, absoluut 
want sterk als de dood is de liefde! 
De Geliefde treedt als Koning van uiterste dienstbaarheid 
binnen in mijn hart, die drukke stad. 
Alles daar wordt bewogen tot jubel, 
zelfs de stenen, wat een hoop! 
Hij wekt mijn oor, 
ik spreek niet tegen, keer mij niet af, 
bereidwillig en standvastig volg ik. 
Wat ik zie… onvoorstelbaar, onbeschrijfelijk. 
Hij kleedt zich met  mijn ellende, 
met wat struikelsteen tussen mij en Hem, 
met wat geen liefde is. 
Afzichtelijk geslagen, eenzaam en gebroken totterdood 
legt Hij zich neer in de handen van de Vader: 
‘Vader, vergeef het deze mens, want hij weet niet’. 

Brieflezing: Filippenzen 2:5-11 

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de 
gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed 
er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan 
een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God 
hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven 
gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, 
op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus 
is Heer’, tot eer van onze God, de Vader. 

Stilte 
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Lied 558 ‘Jezus om uw lijden groot’, vers 1, 2 en 6 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
2. Heer om uw zachtmoedigheid, 6. Om het zwijgen, het geduld, 
vorst die op een ezel rijdt  waarmee Gij de wet vervult, 
en om Sions onwil schreit,  als men vruchteloos zoekt naar 
Kyrie eleison.    schuld, Kyrie eleison. 

Evangelielezing: Marcus 11:1-10 

Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en 
Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij 
zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er 
binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat 
nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En als 
iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het 
nodig, hij zal het meteen weer terugsturen”. Ze gingen op weg en 
vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden 
en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen: 
‘Waarom maken jullie dat veulen los’? Ze zeiden wat Jezus hun had 
opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het 
veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop 
zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden 
takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem 
uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende 
koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ 
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Overdenking 

Orgelspel – fantasie op BWV 244-44 ‘O Haupt voll Blut und 
Wunden’ 

Afsluiting 

Gedicht: zie de mens die in zijn lijden 

Zie de mens die in zijn lijden 
teken werd voor alle tijden 
van wat liefde dragen kan. 
Weergaloos heeft Hij heel zijn leven 
zich aan anderen gegeven – 
weerloos is hij alleen. 
Die hem ooit op handen droegen 
zijn dezelfden die hem sloegen 
en die vroegen om zijn dood. 
Maar nog is zijn hart bewogen 
om hun blinde onvermogen –  
stervende pleit hij hen vrij. 

Slotgebed 

Slotlied: ‘Weg zijn de dichte rijen’ 

Melodie: ‘ik wil mij gaan vertroosten’ 

1. Weg zijn de dichte rijen,  2. Hij weet: nog drie, vier dagen, 
wanneer de avond daalt  en dit Jeruzalem 
De kleed'ren op de keien  zal hem de poort uitjagen 
zijn al weer weggehaald.  en roepen: 'Kruisigt Hem'. 
De donk're lege straten  Vannacht rijst voor zijn ogen 
zijn plotseling weer van  steen, als in een kwade droom 
en hopeloos verlaten.   steeds weer dezelfde hoge 
Daar loopt Hij nu alleen.  en bladerloze boom. 

3. Als hij zijn kruis zal dragen 
naar 't kale Golgotha, 
vernederd en geslagen, 
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wie wil hem dan nog na? 
Wie van die Hij bevrijdde 
uit pijn en angst en nood, 
wie wil er met hem lijden 
in liefde tot de dood? 

Zending en zegen 

Lied 801 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis,  
pelgrims die uit alle landen 
samenwonen om het kruis. 

 

 

 

Blijft u nog even om na te praten, 
onder het genot van een hapje en een drankje? 
We wensen U een gezegende Goede Week! 
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