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                          PALMZONDAG 
 
Protestantse Ontmoetingskerk  Rhenen                          

voorganger: ds. Ton van Vliet 
muzikale begeleiding: Rudolf van Tilborg 
dwarsfluit: Lichelle Kool  

      enkele zangers 

 
   Deze viering is mede voorbereid door enkele  
   jongeren van Join en de catechesegroep 
  

Muziek: Alles wat over ons geschreven is (lied 556) 
 
 Moment van verstilling 
 

Welkom  
 

Aanvangslied: lied 286 vers 1 en 3          
   Waar de mensen dwalen in het donker 

 
Bemoediging, groet en drempelgebed 

 

 v. Onze Helper is de HEER 
 a.  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 v.  die trouw blijft, altijd weer. 
 a.  Hosanna! 
 v.  Vrede met u, vrede met jou. 
 a  Zijn vrede ook met jou. 
   Amen.       
  

Het is palmzondag! 
Foto’s van de kinderen met hun palmpaasstokken 

  
Terwijl we kijken naar de foto’s, klinkt muziek: 

  Hosanna, hosanna, we maken een rij… 
 

De dominee vertelt over Jezus’ intocht in Jeruzalem 
 

Terwijl we nog een keer de foto’s zien, zingen we: 
  lied 555 – Dans en zing: hosanna voor de koning 



Gebed om ontferming  
   

Beeld en muziek: Ik wens jou (Trinity) 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd, 
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood, 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht,   
dat de liefde van je leven op je wacht.   
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan, 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan. 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 

met kinderen om je heen, tot aan het eind.   
 
Een muur voor de wind  en een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou. (2x) 
 
‘k Wens jou vrede toe om wie je bent, 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent, 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft. 
 
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou. (2x) 
 
Ik bescherm je voor de wind  
en vind voor jou een schuilplaats, 
in de nacht maak ik een vuur,  
want dan word jij niet bang,   
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel, 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 
 

 Schriftlezing: Mattheüs 26 vers 6 – 13 

 
 Zingen: lied 558 vers 1, 2 en 3  

      Jezus, om uw lijden groot  
       

Verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo: Ubi caritas 
 



Wij gedenken: Maatje du Pré – Stomphorst 

      Wil 
26 maart 1935   23 maart 2020 

 
Zingen: Mens, we dragen je op handen 
 

Mens, we dragen je op handen, 
nooit vergeten we jouw naam 
en jouw liefde zal niet stranden, 
in en door ons verdergaan! 
Door het sterven mag je erven, 
word je deel van het geheim, 

in de hoge hemel zul je 
kind van licht en leven zijn. 

 

We ontsteken drie kaarsen voor… 
 
Beeld en muziek: Gebed om zegen (Sela) 

 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij  
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid. 

 
Vader, maak ons tot een zegen, hier in de woestijn, 
wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij, 
van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. (2x) 
 



Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij, 

van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

DE NIEUWE WEEK IN, OP WEG NAAR PASEN 
 
 Lieke Evers geeft ons een slotgedachte mee 
 

Uitzending en zegen 
zingen: Amen, amen, amen! 

     
Zingen: lied 426 – God to unfold you / God zal je hoeden 

            
Tekst bij de symbolische bloemschikking: 
Zalving is een gebruik dat we in onze protestantse traditie 
niet zo goed kennen. Maar het is heel bijbels: profeten en 
koningen worden gezalfd als ze beginnen met hun taak. En 
wie gestorven is, wordt ook gezalfd.  
De vrouw zalft het hoofd van Jezus met kostbare olie. 
Jezus prijst haar: ‘zij heeft mijn lichaam voorbereid op het 
graf’.   

Vandaag bevat het oog van de schikking geurige kruiden. 
De groene takjes lijken wel een beetje op de palmtakken, 
waarmee de mensen hebben gezwaaid bij de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. 

 
 
 


