
 

Orde van dienst Palmpasen 28-3-2021 

 

-Orgelspel 

 

-Mededelingen en Wel en Wee.  

 

- Zingen: NLB 653 couplet 1 en 5  “U kennen uit en tot U leven”.  

 

1 U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons 't aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

5 Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 

het leven, ons in U gegeven, 

draagt goede vruchten op zijn tijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

doorstroom ons met uw hartebloed. 

 

-Stilte en groet 

 

-Gebed 

-Luisteren naar: Lied 462 : 1 - 4 

https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Zal-er-ooit-een-dag-van-

vrede-Syb-van-der-Ploeg-Met-hart-en-ziel.mp4 

 

Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 

voor wie worden doodgezwegen, 

levenslang gebroken zijn? 

 

Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn, 

waar geen pijn meer wordt geleden 

en het leven nieuw zal zijn? 

 

Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt, 

tot een stralend nieuwe zomer 

waar de vredesbloesem ruikt. 

 

Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

 

https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Zal-er-ooit-een-dag-van-vrede-Syb-van-der-Ploeg-Met-hart-en-ziel.mp4
https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Zal-er-ooit-een-dag-van-vrede-Syb-van-der-Ploeg-Met-hart-en-ziel.mp4


 

 

-Thuis zingen en in de kerk meelezen: NLB 550 : 1 “Verheug u, gij dochter van Sion” 

 

Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Uw koning rijdt binnen, 

het rijk gaat beginnen, 

de zalige tijden, 

Hij komt ons bevrijden 

rechtvaardig, zachtmoedig, 

de aarde zal spoedig 

een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 

de Heer heeft het heden gezegd. 

 

-Bijbellezing: Uit het evangelie volgens Johannes 12:12-24 (NBV) 

De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze 

hoorden dat Jezus ook zou komen, 13 haalden ze palmtakken en liepen ze de stad 

uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam 

van de Heer, de koning van Israël.' 14 Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, 

zoals geschreven staat: 15 'Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op 

een ezelsveulen.' 16 Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, 

toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem 

geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. 17 De mensen die erbij waren 

geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die 

gebeurtenis blijven getuigen. 18 Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, 

omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. 19 En de Farizeeën 

zeiden tegen elkaar: 'Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele 

wereld loopt achter hem aan.'  20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest 

gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, 

en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas 

zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: 'De tijd is gekomen dat de 

Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een 

graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar 

wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 

 

-Thuis zingen en in de kerk meelezen: NLB 550 : 3 “Verheug u, gij dochter van Sion”.  

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. 

 

-Bijbellezing: Uit het evangelie volgens Johannes 15:1-17 

 
1 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij 



 

die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit 

hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen 

jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de 

wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht 

dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. 

Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij 

kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en 

verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en 

verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je 

wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden 

wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je 

blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de 

geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen 

jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod 

is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere 

liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer 

je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat 

zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb 

gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar 

ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, 

blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag 

ik jullie op: heb elkaar lief. 

 

-Luisteren naar het lied  “Ik ben” gezongen door Sela. 

https://www.youtube.com/watch?v=jCq_SPg3m0M 

IK BEN 

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken? 

Waar wordt de honger voor altijd gestild? 

In Christus alleen is het brood van het leven; 

breekt het voor ieder, deelt het om niet. 

 

tegenstem: 

Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen! 

 

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen? 

Waar is geen droogte, geen pijn of verlies? 

In Christus alleen is het water des levens; 

reikt ons de beker, geeft het om niet. 

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven? 

Waar wordt gevonden de zin van bestaan? 

In Christus alleen is de Waarheid gegeven; 

weg tot de Vader, weg om te gaan. 

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden? 

Waar komt er licht in ons donker verdriet? 

In Christus alleen worden harten gevonden; 

Licht van de wereld, licht dat ons ziet. 

Wie zal ons leven in liefde doen groeien? 

Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan? 

In Christus alleen zullen ranken volgroeien: 

https://www.youtube.com/watch?v=jCq_SPg3m0M


 

Vruchten van vrede, recht van bestaan. 

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden? 

Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis? 

Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden; 

weidt ons in vrede, leidt ons naar huis. 

 

-Verkondiging 

 

-Meditatief orgelspel 

 

-Gebeden 

 

-Aankondiging van de collecte 

 

-Als slotlied NLB 536 “Alles wat over ons geschreven is. “ 

https://www.youtube.com/watch?v=bJghwvRNPlE 

 

1. Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

 

2. De schepping die voor ons gesloten was 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

O zoon van David, wees met ons bewogen, 

het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 

3.Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, 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 loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

-Zending en Zegen 

https://www.youtube.com/watch?v=bJghwvRNPlE

