
PALM- EN PASSIEZONDAG
ZESDE ZONDAG VAN DE VEERTIG DAGEN

Begin van de Goede week



Laurentiuskerk, 10 april 2022
Protestantse Gemeente Ginneken

Palm- en Passiezondag
Deze zesde zondag van de veertig dagen heeft een dubbel karakter. We 
vieren de feestelijke intocht van de rechtvaardige koning in de stad van 
de vrede. Én we horen (een deel uit) het Passieverhaal. De achterkant 
van het feest: er is geen plaats voor deze Messias. De ambivalentie van 
deze zondag wordt nog het best getypeerd met de woorden ‘Heden 
hosanna, morgen kruisigt hem’. Als iemand voor wie er geen plaats is 
tussen de nu levenden en wie nu met macht bekleed zijn, brengt 
Christus de Schrift tot vervulling. Waar niets lijkt te zijn, alleen 
vernedering, daar laat Hij zich naartoe leiden om dit leven te 
volbrengen.

De Goede week
Zo begint de Goede of Stille week, waarin de kerk van alle tijden het 
hart van het geloof viert. Geschonden leven dat onder het voorteken 
van de opstanding staat. Een toekomst waarin het licht zegeviert, ook 
waar duisternis het nu voor het zeggen heeft. We vieren dat Christus 
zich aan zijn gemeente verbindt, door de dood heen. Alle onmacht en 
onrecht en schuld die ons aankleeft ten spijt schept hij nieuwe 
levensruimte. 

Het is een week van verhalen en symbolen om de verbinding met 
Christus te hernieuwen. Om samen te vieren dat Hij zijn gemeente 
meeneemt op zijn heel makende weg. We nemen op wat ons met Hem 
verbindt en mogen afleggen wat ons bezwaart en van Hem scheidt. Met
groene takken, biddend en lezend, met water en vuur, onder het kruis 
en achter het licht aan, met oude en nieuwe gezangen, en bovenal in de
gemeenschap van brood en wijn gedenken we de weg van Jezus 
Christus als de weg van zijn gemeente op aarde: onze dood en ons 
leven. 



INTREDE

We verzamelen in Mariëndal. 
Allen staan en hebben een palmtak in de hand.

LIED  552

2  Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

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.
Looft God, want Hij is goed!



GEBED BIJ DE INTREDE
v. De Heer zij met u!
a. Ook met u zij de Heer!

Heer God,
Gij die uw Zoon Jezus Christus
in deze wereld hebt gezonden
om ons voor te gaan
naar Jeruzalem - de stad van de vrede - 
zegen ons
als wij met palmtakken in de hand
Hem willen volgen op zijn weg.
Vervul ons met zijn kracht,
zodat wij met Hem opgaan
en eenmaal achter Hem aan
het nieuwe Jeruzalem 
mogen binnengaan.
Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

allen Amen.

EVANGELIE BIJ DE INTREDE  Johannes 12,12-24

v. Woord van de Levende God
a. Heer, wij danken U!

v. Laat ons voortgaan in vrede,
a. in de Naam van de HEER.

Met de palmtakken in de hand lopen we naar de kerk. De kinderen met 
hun palmpaasstokken gaan voorop. De dienstdoende kerkenraadsleden
en de voorganger besluiten de processie. Tijdens het lopen zingen allen, 
net zo lang tot we in de kerk zijn: 



LIED 555

 

Dans en zing:
hosanna voor de koning;
dans en zing:
hosanna voor de Heer.

Dans en zing:
hosanna voor de koning;
dans en zing:



hosanna voor de Heer.



Als allen in de kerk zijn, zingen we:

Psalm 24   

2  Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

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

Allen gaan zitten, de voorganger wisselt de stola van rood naar paars. 

DIENST VAN DE SCHRIFT EN DE MAALTIJD VAN DE HEER

GEBED VAN DE ZONDAG
 v. Als een mens onder de mensen,

bereid tot het uiterste te gaan,
tot zelfs een vernederende dood,
werd uw grote Zoon, God,
een bezielend voorbeeld
van wat dienstbaarheid betekent.
Geef ons de bereidheid
deel te nemen aan zijn dienst,
dan zal zijn opstanding uit de dood
onze eigen vreugde worden,
in deze goede dagen en heel ons leven.

a. Amen.

MET DE KINDEREN

HEILIGE SCHRIFT
EPISTEL Hebreeën 10,
v. Zo spreekt de Heer!   
 a. Wij danken God. 



PSALM 73: 4,5,6

5  Vergeefs was ik mijn handen rein,
zoek zuiver in mijn hart te zijn.
De lange dag lijd ik hun plagen,
hun straf moet ’k elke morgen dragen.
Maar als ik onomwonden zei,
hoe bitter alles is voor mij,
ontmoedigde dan niet mijn woord,
het volk, dat wacht tot Gij het hoort?

6  Toen ’k dat in wanhoop overwoog,
toen werd het donker voor mijn oog,
ik tastte rond als in den blinde
om van uw recht het spoor te vinden.
Totdat ik in de tempel ging,
uw heilige stilte mij omving,
toen heb ik pas het lot verstaan
van wie hun weg ten einde gaan.

v. Hoort het heilig evangelie. allen staan

EVANGELIE Lucas 22,66 – 23,25

v. Woord van de levende God!
a. U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,         (gezongen)



o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen 

VERKONDIGING

LIED 556

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.

3  Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

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!

VOORBEDE     Intenties telkens beantwoord met
v. God van leven,
a. onderricht ons in uw ontferming. 

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN en GEBEDEN

VREDEGROET

v. Eens waren we ver weg, 
maar nu, in eenheid met Jezus Christus,
zijn we dichtbij gebracht,
door zijn bloed.
Want hij is onze vrede. Efeziërs 2,13



De vrede van de Heer zij altijd met u!
a. Zijn vrede ook met u! 
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN  
1. Diaconie; 2. Veertigdagen project: Voedselbank 3. Voor deze 
gemeente; 

GEBED OVER DE GAVEN
v. Heilige God,

aanvaard in deze gaven,
in brood en wijn
onze dank om Hem
die uw wil heeft volbracht
ten einde toe,
en doe ons gelijken
op uw evenbeeld en gestalte
door de kracht van uw Geest,
in deze goede dagen
en heel ons leven.

a. Amen

TAFELGEBED    allen staan
v De Heer zal bij u zijn.
a De Heer zal u bewaren.
v Open uw hart.
a Wij openen ons hart voor de Heer.
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, U bent onze dankbaarheid waardig,
EEUWIGE, onze God,
door Jezus Christus, onze Heer.
Want voor onze redding
was hij gehoorzaam, zelfs tot de dood aan het kruis.
De boom van de schaamte werd de boom van glorie;
en waar het leven verloren liep, werd het leven hersteld. 
Daarom danken wij U en samen met alle heiligen en engelen 
prijzen wij U en zingen U toe:



allen zitten
Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus, die komt in uw Naam.
Want Hij heeft ons de weg gewezen,
toen Hij ons allen voorging
door de nacht van onze duisternis
naar de morgen van uw licht.
Hij is U trouw gebleven
en heeft ons liefgehad
tot het bittere einde van zijn eenzame gang.
En toen Hij gekruisigd werd
als de minste der mensen,
hebt Gij Hem opgewekt uit de dood
als de eerste van ons allen
en Hem de Naam gegeven boven alle naam.

Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

Hij heeft in de nacht van de uitlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:

Neemt, eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,



hem rondgegeven
en gezegd:

Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.

Telkens als gij dit doet,
zult ge het doen tot mijn gedachtenis.

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde 
en aanvaard ons offer van lof en dank. 

 Zend over deze gaven uw Geest 
en voeg ons allen tezamen 
tot een levende gemeenschap
die U eert en dient,
recht doet aan mensen,
vrede sticht op aarde
en hoopvol uw dag tegemoet gaat,



Gezegend zijt Gij, o God,
nu en alle dagen
en in uw Rijk dat komt,
door Jezus Christus, onze Heer.

a. Amen.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, komt naar voren om 
brood en wijn te ontvangen. Het brood kan in de beker gedompeld 
worden.



COMMUNIELIED   ‘Van het lam Gods’ (melodie 577)

1  Lam Gods, Gij draagt de zonden
der wereld in uw wonden,
gebroken en doorboord. –
Om onze schuld geslagen
wilt gij ons toch verdragen,
Gij lijdt en spreekt geen enkel 
woord.

2  Lam Gods, op dood en leven,
komt Gij u aan ons geven,
gij mens van vlees en bloed. –
Met liefde en met lijden
komt gij een volk bevrijden,
Gij wordt ons bloed, Gij wordt ons 
goed.

3 Lam Gods, Gij hoop en zegen,
nooit wordt Gij meer verzwegen
waar wij met mensen zijn. –
Als alles is geleden,
vergeven en vergeten,
dan zult Gij al ons leven zijn.

SLOTGEBED

Verborgen God,
wij danken U voor Hem
die door lijden en dood heen
uw Zoon is gebleken,
de Rechtvaardige bij uitstek,
de nieuwe Adam.
Prent zijn beeld in ons hart,
zodat wij bevrijd herademen,
omdat niets ons scheiden kan
van uw barmhartige liefde,
in deze goede dagen en heel ons leven.
Amen



HEENZENDING EN ZEGEN

Lied 561

2  Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3  De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4  O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5  opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

ZEGEN  
beantwoord met Amen 

ORGELSPEL



Colofon

                 voorganger ds. Eward Postma
ouderling Gerlof Bosma
diakenen Diny Koopmanschap, Els Hagemans
organist Gijs van Spankeren
koster Ingeborg Haspels

Omslag:  De intocht van Jezus in Jeruzalem, de naam van de maker is 
onbekend. Datering: ca. 1030-1040. Plaats: Regensburg. Bron: J. Paul 
Getty Museum.

Het ‘Lied van het Lam Gods’ is overgenomen uit het Gezangboek van de 
OKKN. De overige liederen komen uit Liedboek. Zingen en bidden in huis 
en kerk.

Vieringen in deze kerk in de Goede week

Avondgebeden
maandag 11 april, 19.30-20.00 uur
dinsdag 12 april, 19.30-20.00 uur
woensdag 13 april, 19.30-20.00 uur

Drie dagen van Pasen
Witte Donderdag, 14 april, 19.30 uur - Inzetting van de Maaltijd
Goede Vrijdag, 15 april, 15.00 uur - Gedachtenis van de Passie 

Lezingen - kruismeditatie - gebed
Paasnacht, 16 april, 21.00 uur - Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus

Intocht van het Licht - Lezingen - Doopgedachtenis - Maaltijd 
van de Heer

Paasdag  
Zondag 17 april, 10.00 uur. Eerste zondag van Pasen
            Dienst van Schrift en Maaltijd 
            Voorganger: ds. Eward Postma


