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Welkom bij deze viering van Palmpasen, intocht van Christus in 
Jeruzalem!  Vanwege Corona-voorzorgsmaatregelen kunnen er maar 
weinig mensen in de kerk zijn, maar we weten ons verbonden met de 
mensen die thuis of op andere plaatsen meevieren via internet. We 
mogen ook nog niet samen zingen. Prachtige orgelmuziek zal ons 
troosten voor dit gemis, en sommige delen van de viering zeggen we 
samen, in plaats van te zingen. Houd moed, heb lief! 

 
het luiden van de klok 
 
muziek: 'March in D’ - Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 
onderwijl worden de kaarsen aangestoken 
 
v. onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is, altijd en altijd, 
g.  EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS. 
v.  in zijn Naam: vrede en alle goeds! 
g. AMEN! 

 
Gezamenlijke lezing van de psalm van de Paasweek  
(en Luthers lievelingspsalm): Psalm 118 
 

Dank de Heer, want Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen. 
Israël, kom en zeg: ‘Zijn liefde kent geen grenzen.’ 
Huis van Aäron, kom en zeg: ‘Zijn liefde kent geen grenzen.’ 
Jullie die de Heer vrezen, kom en zeg:  

allen:   ‘ZIJN LIEFDE KENT GEEN GRENZEN.’ 
Vanuit mijn beklemming riep ik: Heer! 
en het antwoord van de Heer gaf mij ruimte. 
De Heer staat mij bij: ik heb niets te vrezen! 
Wat kan een mens mij aandoen? 
De Heer staat bij mij, de Heer is mijn helper: 
ik kan lachen om mijn vijanden. 

allen:  BETER IS HET TE SCHUILEN BIJ DE HEER  
   DAN OP MENSEN TE VERTROUWEN. 
Beter is het te schuilen bij de Heer  
dan op hoge heren te vertrouwen. 
Stammen en volken drongen op rondom mij – 
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allen:  IK HEB HEN AFGEWEERD MET DE NAAM VAN DE HEER; 
als wespen zwermden zij rondom mij,  
een distelvuur dat zo weer dooft – 

allen:  IK HEB HEN AFGEWEERD MET DE NAAM VAN DE HEER. 
Zij duwden en stootten en ik viel bijna, 

allen:   MAAR DE HEER KWAM MIJ TE HULP. 
De Heer, mijn kracht, de Heer, mijn beschermer, 
de Heer is mijn redder gebleken. 
Hoor de juichkreten over mijn redding 
in de tenten van de rechtvaardigen: 
‘De rechterhand van de Heer overwint, 
de rechterhand van de Heer is hoog geheven, 
de rechterhand van de Heer overwint.’ 
Ik ben niet gedood, nee, ik leef: 
van de daden van de Heer kan ik vertellen; 
wel heeft de Heer mij pijnlijk beproefd, 
maar niet aan de dood prijsgegeven. 
Open de poort die gerechtigheid heet, 
ik wil naar binnen en de Heer danken. 
'Hier is de poort van de Heer, 
hier mag binnen wie rechtvaardig blijkt.’ 
U dank ik, U hebt mij verhoord, U bent mijn redder gebleken. 
De steen die geen metselaar kon gebruiken, is hoeksteen geworden. 

allen:  DÀT IS HET WERK VAN DE HEER,   
EEN WONDER IS HET IN ONZE OGEN ! 

Dit is de dag dat de Heer zich laat gelden,  
een dag van jubel en vreugde. 
Ach, breng ons redding, Heer,  

allen:  HEER, BRENG ONS TOCH VOORSPOED. 
‘Gezegend die komt, met de naam van de Heer, 
wij zegenen u vanuit het huis van de Heer’: 

allen:  DE HEER IS GOD, ZIJN LICHT ZAL OVER ONS STRALEN. 
Vorm een feestelijke rondedans, groene twijgen in de hand, 
rond de hoeken van het altaar. 

allen:  U BENT MIJN GOD, U WIL IK DANKEN,  
HOOG ZAL IK U PRIJZEN, MIJN GOD. 

Breng dank aan de Heer, want Hij is goed,  
zijn liefde kent geen grenzen. 

 
Psalm 118 (orgel) 
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lezing uit het evangelie van Markus: hoofdstuk 11  
- staande gehoord 

 
Toen zij nu Jeruzalem naderden en kwamen bij Betfage en Bethanië 
op de helling van de Olijfberg, 
toen stuurde hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: 
'Ga naar dat dorp dat daar voor je ligt. 
Direct wanneer je daar binnenkomt, 
zal je, vastgebonden, een ezel zien staan, - 
een jong dier, waarop nooit nog een mens heeft gezeten  
Maak die los en breng hem mij hier. 
En mocht iemand zeggen: Wat doe jullie daar? dan zeg je:  
De Heer heeft hem nodig, maar hij stuurt hem direct hierheen terug.' 
En zij gingen op stap en ze vonden een ezel:  
vastgebonden stond hij aan een hofpoort, buiten,  
aan de kant van de straat. 
En ze maakten hem los. 
En een paar van die daar stonden te staan zeiden wel tegen hen: 
'Wat doe je daar? Maak je dat beest los?' 
Maar daarop antwoordden zij zo als Jezus het hun had gezegd, 
en toen lieten ze hen begaan. 
Zij brachten het dier bij Jezus, -hun mantels legden zij op zijn rug- 
en hij ging erop zitten. 
En velen legden hun mantel uit op de weg,  
en anderen groene takken, hier en daar in het veld afgebroken. 
En die de stoet openden en zij die volgden, die riepen uit alle macht: 
'Hosanna! Gezegend die komt in de naam van de Heer! 
Gezegend het rijk dat gaat komen, dat van onze vader David!  
Hosanna in den hoge!' 
En zo kwam hij Jeruzalem binnen en betrad het tempelgebied 
 
 
orgel-acclamatie: lied 556: 'Alles wat over ons geschreven is' 

(vers 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 'kruisig Hem!' 
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v.        verkondiging 
 
muziek  'Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen’  

J.S. Bach (1685-1750) BWV 1093 

 
 

VIERING VAN DE CHRISTUSMAALTIJD 
 

 
collecte, straks bij de uitgang (of thuis) - zie de 'instructies' 
achterop deze orde van dienst. Uw gift wordt verdeeld tussen 1) ons 
project in Zambia om jongeren daar op weg te helpen met scholing en 
vakkennis en 2) het huishoudboekje van de Zwaan.  

 
 

voorbeden, telkens beantwoord met: HEER VERHOOR ONS 
  
dankgebed aan tafel, 
besloten met een gezamenlijk gebeden 
  
Onze Vader die in de hemelen zijt,  
uw Naam worde geheiligd. Uw Rijk kome.  
Uw wil geschiede in de hemel alzo ook op 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 het kwade. 
Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid,  
in eeuwigheid. Amen.  

 
 
Vredegroet 
We wensen elkaar vrede toe  
met een buiging, een knik, een glimlach of – voor wie geen afstand 
hoeven te houden – een omhelzing. 
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nodiging  
Iedereen die in geloof brood en wijn wil ontvangen is welkom om 
naar voren te komen. Het is Christus die het brood voor ons breekt, 
wij zijn allemaal gasten aan zijn tafel.  
 
Het brood wordt u aangereikt met de woorden: ‘brood uit de hemel’ 
of ‘lichaam van Christus’, de wijn met de woorden: 'zo wil de Heer bij 
u zijn', of: 'bloed van Christus'. U kunt dat in geloof aanvaarden door 
‘amen’ te antwoorden. Als je geen alcohol gebruikt vraag dan 

even om druivensap, ook dat staat klaar.  
 

Als brood en wijn gedeeld worden luisteren we naar  
‘O Lamm Gottes unschuldig’ – J.S. Bach (1685-1750) BWV 1085 

 
slotgebed  

 
v. zegen 
a.     AMEN           

         
We gaan zitten om te luisteren naar de muziek ten besluit:  

Biblische Sonaten "Musicalische Vorstellung einiger biblischer Historien” - 
Johann Kuhnau (1660-1722)  Sonate 4, deel 1 en 2 

 

 
+ 

 
 
Zorg voor elkaar en geef elkaar de ruimte bij het verlaten van de kerk!  
 
Voorganger Diederiek van Loo, organist Jaap Jan Steensma 
 
Op de voorkant: Jezus intocht in Jeruzalem, mozaiek in de San Marco in 
Venetie, rond 1100. 
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We willen graag delen van wat we gekregen hebben of van wat we 
verdiend hebben.  
Contant: in het halletje staat de grote orgelpijp, die 
doet dienst als collectebak. U kunt hier uw gave in 
doen.  
Digitaal: door deze code te scannen met uw 
telefoon kunt u een gift doen. Maar via de eigen 
bank kan natuurlijk ook. Maak dan gebruik van dit 
rekeningnummer: NL13INGB0000542598 t.n.v.  
Amersfoortse Zwaan o.v.v. collecte maart 2021 

 
 

Goede Vrijdag, 16 uur: Mini Matthäuspassion, een project van 
stadsdominee en de samenwerkende binnenstadskerken, vanuit de Sint 
Franciscus Xaveriuskerk, online met beeld en geluid te volgen. 
 
Paasmorgen: 10. 30 uur  
Voorganger Diederiek van Loo, muziek: Cees-Willem van Vliet, met 
Bachs Paascantate: Christ lag in Todesbanden. Online te volgen via 
www.amersfoortsezwaan.nl  
 
 
 

Voor alle informatie: www.amersfoortsezwaan.nl    
 

Wil je reageren op deze dienst?  
Neem contact op met Diederiek van Loo: 06 40700966 / 
dvanloo1000@gmail.com  

 
 

 
 

 

http://www.amersfoortsezwaan.nl/

