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De liturgische kleur voor deze viering is paars.  
Benodigdheden: Een kaars. Leg er gerust een groen takje uit de tuin bij.  
Dit takje herinnert aan de palmtakken waarmee Jezus werd begroet.  
  
Orgelspel  Lied 554 - Welkom, welkom, koning Jezus  
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorbereidingsgebed      
 
Aanvangslied   Lied 435 - Heft op uw hoofden poorten wijd   
vers 1 en 4 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw Koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vree 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u ‘t leven weer! 

 
Bemoediging en groet 
 
Aansteken kaars 
 
Drempelgebed 
 
Orgelspel Lied 550 - Verheug u, gij dochter van Sion 
vers 1 en 3 

  



3 Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Zijn daden, zij zullen 
de aarde vervullen,  
voor jood en voor heiden 
door dood en door lijden 
draagt Hij met zich mede 
de blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 
zo brengt Hij het leven terecht. 

 
Gebed om de opening van het Woord  
 
Lezing Marcus 11:1-10     
 
Lied   Hosanna, hosanna, de Koning komt   
 

Hosanna, hosanna, de Koning komt,  
In de naam van de God van Israël.  

 
Refrein: Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. 

 
Wees welkom, wees welkom o Vredevorst 
In de naam van de God van Israël.  

 
Gij geeft ons het leven en overvloed 
In de naam van de God van Israël. 

 
Overweging 
 
 
 
 



Lied   Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
 
Op U mijn Heiland blijf ik hopen, 
verlos mij van mijn bange pijn. 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, Uw tempel zijn. 
 
O Gij, wiens aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met Uw heil’ge gloed. 
Kom met Uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed. 
 

Vervul o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt. 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid. 
 
Blijf in Uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O mocht ik Uwe troost ervaren, 
doe intocht Heer in mijn gemoed. 

Collecten   
 
Gebeden      
 
Slotlied   Lied 552 - Dit is een dag van zingen vers 1 en 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



3 Dit is een dag van zegen, 
een dag van feest en licht, 
van palmen hoog geheven, 
van zon en vergezicht. 

Geef ons vandaag de moed 
het met uw naam te wagen, 
uw vrede uit te dragen. 
Loof God, want Hij is goed! 

 
Zegenbede  
 
Orgelspel -  Ik zal er zijn (Sela) 
 
Tekst:  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. 

 


