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Liturgie 
 

28 maart 2021 
 

 Palmzondag  
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Voorgangers Toos Looman en ds Elise Wijnands 

Orgel: Wilbert Berendsen 

Zangers uit Doesburg 

 

 

 

 

Welkom in de oecumenische online-viering van de kerken van 

Angerlo-Doebsurg-Drempt-Oldenkeppel-Hummelo  
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Orgelspel 

Liturgische bloemschikkingen in de 40dagentijd 

Zesde zondag 28 maart: 
 

De doden begraven- ‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en 
begroef ik het lijk’ - Tobit 2:7 

 
We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het 

einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen 
iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit 

dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, 
waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te 

ontkiemen in een nieuw leven. 

Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven 
gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen plaatsen we paarse 

tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp, het symbool 
dat we eerder gebruikten om het gebed te symboliseren, past ook mooi 

bij deze thematiek. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door 
rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan het leven. r a 

 

Welkom en groet , door Toos Looman 

Goedemorgen welkom aan U allen die meekijkt en luistert naar de 

Palmzondag viering. 
Deze dag herinnert ons aan wat ongeveer 2000 jaar geleden gebeurde: 

een feestelijke dag, een dag van gejuich en triomf. Maar omdat we weten 

wat er erna gebeurde, klinkt dat gejuich ons wat wrang in de oren. 
Maar deze dag is ook het begin van de stille of goede week. 

Een week van bezinning vooral,  omdat er verschrikkelijke dingen staan te 
gebeuren wat uiteindelijk leidde naar de dood vaan Jezus aan het kruis 

Het kruis dat voor christenen over heel de wereld een symbool is 
geworden 

van zijn leven geven uit totale liefde voor de mensen. 
Aan het kruisteken herkennen we elkaar als volgelingen,  

als leerlingen van die Jezus. 
Laten we ook deze viering beginnen met een kruisteken 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Lied: Toen Jezus naar zijn stede ging GvL 525 

Toen Jezus naar zijn stede ging 

zes dagen voor zijn lijden 
toen naderde een lange stoet 

die Hem een welkom wijdde. 
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Refrein: 
Wij zingen hosanna de koning ter eer, 

gezegend die komt in de naam van de Heer. 

Zij hebben kleren uitgespreid, 

Hem toegezwaaid met palmen, 
zij lieten heel Jeruzalem 

van hun nieuw lied weergalmen. 

Refrein: 

Wij zingen hosanna de koning ter eer, 

gezegend die komt in de naam van de Heer. 

De kinderen der joden mee, 

zij wilden Jezus prijzen, 
zij zongen met hun hoge stem 

op nooit gezongen wijzen. 

Refrein: 

Wij zingen hosanna de koning ter eer, 

gezegend die komt in de naam van de Heer. 

Wij voeren naar Jeruzalem, 

de koning met ons mede, 
wij trekken uit het Oud Verbond 

om 't Nieuwe te betreden. 

Refrein: 

Wij zingen hosanna de koning ter eer, 

gezegend die komt in de naam van de Heer. 

Jeruzalem, o hemelstad, 

hier komt uw Koning binnen, 
de vijandschappen gaan voorbij, 

de liefde mag beginnen. 

Refrein: 

Wij zingen hosanna de koning ter eer, 

gezegend die komt in de naam van de Heer. 

 

Gebed door Arnold Vellekoop 

Lied Stap voor stap gaat door Jeruzalem NLB553 

Stap voor stap gaat door Jeruzalem 
Jezus op de rug van een ezelin. 

Kinderen zwaaien takken, zingen: 
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 

Massa’s mensen in Jeruzalem: 
Waarom rijdt Hij niet op een prachtig paard, 
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als een generaal ten strijde? 
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 

 

Massa’s mensen in Jeruzalem; 
vol verbazing zien zij deze man 

rustig op zijn ezel rijden: 
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 

 
Stap voor stap gaat door Jeruzalem 

Jezus op de rug van een ezelin. 
Zullen wij de kinderen volgen: 

‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 
 

Gedicht Eén takje is ons genoeg, door Marjan van Zadelhoff 
 

Eén takje is ons genoeg,  
een groene tak van hoop  

ons gelovig aangereikt,  

niet als een magische kracht  
maar als een krachtig symbool  

van nieuwe hoop. 
 

Eén takje is ons genoeg,  
een groene twijg van vrede  

die vertelt van een goddelijke mens,  
Jezus van Nazareth,  

en ons uitdaagt  
om zijn weg te gaan  

van dienende goedheid  
en teder nabij-zijn 

 
Eén takje is ons genoeg… 

 

 
Lezing uit Marcus 11: 1-11, door Chris Kors en Dorieke de Haan 

111Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van Jeruzalem. Ze waren 
vlak bij de dorpen Betfage en Betanië, bij de Olijfberg. Daar stuurde Jezus 

twee leerlingen vooruit. 
2Hij zei tegen hen: ‘Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar een jonge 

ezel zien, die staat daar vastgebonden. Er heeft nog nooit iemand op 

gereden. Maak hem los en breng hem hier. 3Misschien vraagt er iemand: 
‘Wat doen jullie daar?’ Dan moet je zeggen: ‘De Heer heeft deze ezel 

nodig. Maar hij zal hem snel weer terugbrengen.’’ 
4De twee leerlingen gingen naar het dorp en vonden de ezel. Hij stond 

buiten op straat, vastgebonden bij een deur. Ze maakten hem los. 5Een 
paar mensen die daar stonden, zeiden: ‘Wat doen jullie daar?’ 6De 

leerlingen zeiden wat Jezus hun gezegd had. Toen lieten die mensen hen 
met rust. 
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Muzikaal intermezzo door Wilbert Berendsen 
 

 

7De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen op de rug 
van de ezel, en Jezus ging erop zitten. 
8Veel mensen legden hun jas op de weg. Anderen plukten takken met 
bladeren en legden die op de weg. 9Ze liepen voor Jezus uit en achter hem 

aan. Ze riepen: ‘Alle eer aan God! Leve de man die door God gestuurd is. 
10Leve het nieuwe koninkrijk van onze voorvader David. Alle eer aan God 

in de hemel!’ 
11Jezus en de leerlingen kwamen in Jeruzalem. Jezus ging de tempel in en 

bekeek daar alles goed. Het was al laat geworden. Daarom ging Jezus met 
de twaalf leerlingen terug naar Betanië. 
 

Lied Hoe zal ik U ontvangen, NLB 441: 1 en 2 

Hoe zal ik U ontvangen, 

Wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 
Vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, 
Verlicht mij, dat ik weet 

Waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 

 
Heel Sion strooit haar palmen 

Als vaandels voor uw voet. 
En ik stem in met psalmen 

waarmee ik U begroet. 
Zo zal ik U ontvangen: 

mijn lofzang is de twijg, 
mijn zangen zijn het vaandel 

dat zich in eerbied neigt. 
 

Overdenking, door Elise Wijnands 
 

Lied 552: 1 en 3 Dit is een dag van zingen 

 
Dit is een dag van zingen!  

Voorgoed zijn wij bevrijd.  
Gods kracht zal ons omringen, 

zijn liefde duurt altijd. 
Ontsloten is de poort 

scharnierend op de vrede, 
wij zullen binnentreden 

en leven ongestoord. 
 

Dit is een dag van zegen,  
een dag van feest en licht, 

van palmen hoog geheven 
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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! 

 
 

Gebed door Toos Looman 
 

besloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader 
bewoording zoals in de oecumene gebruikt 

 
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. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven,  

door Susanne van der Sluijs 
 

We kijken en luisteren naar: Je hebt je vrienden toen 
bijeengeroepen, NLB 998 

https://youtu.be/wn-LfFmPbEE 

 
 

Zegenbede door Elise Wijnands 
 

Orgelspel  
 

 

  

https://youtu.be/wn-LfFmPbEE
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Collectedoelen,- van harte bij u aanbevolen 
 

1. Diaconale collecte: Missionair werk Nederland 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent 
niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met 

alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe 
christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet 

losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn 
meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost 
Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk 

geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke 
omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweek, zet 

Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in 
Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk 
pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Van harte aanbevolen. 

 
U kunt uw gift overmaken op NL78TRIO 0198 3060 16 

t.n.v. Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 
o.v.v. Missionair werk Nederland. Het Diaconaat van de PGAD zal ervoor zorgen 

dat de opbrengst daarna wordt overgemaakt. 
 

2. Kosten oecumenische online vieringen 
Verder willen wij u vragen om een bijdrage in de onkosten van deze 

viermomenten in de Grote of Martinikerk (u kunt hierbij denken aan de 
verwarming die tijdens de uitzending brandt, de nieuwe apparatuur die in 

coronatijd werd aangeschaft om kwalitatief goed beeld en geluid te hebben, de 
wekelijkse bloemengroeten namens de kerken. Uw bijdrage wordt zeer 
gewaardeerd! NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 

Angerlo-Doesburg ovv ‘online-vieren’ 
 

3. Steun voor de eigen kerken 

Tot slot willen wij u vragen uw eigen kerk niet te vergeten. Allerlei uitgaven gaan 
gewoon door. Het is fijn wanneer u met een bijdrage uw kerk een steuntje in de 
rug geeft: 
 

Bankrek. RKK NL 29 RABO 0315 0192 55  

t.n.v. Martinus locatie Doesburg 
 

Bankrek. Remonstranten . NL92 ABNA 053 88 36 911 
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Doesburg  
 

Bankrek. Ooipoortkerk NL 04 TRIO 0338 7073 79  
t.n.v. Samenw. gem. Ooipoortkerk diaconie 

 
Bankrek. Leger des Heils Doesburg NL63 RABO0321656644  

t.n.v. Kerkgenootschap Leger des Heils Doesburg 
 
Bankrek. PGDO NL72RABO0315002573  

t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel 
 

Bankrek. PG Hummelo NL91RABO031.50.02.522  
t.n.v. CvK Prot. Gem. Hummelo  
 

Bankrek. PGAD NL06RABO0373715242  
t.n.v. CvK Prot. Gem. Angerlo-Doesburg 
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Vieringen vanaf de stille week 

Het moderamen van de PGAD heeft in de vergadering van vrijdag 26 maart besloten de richtlijn “het 

perspectief van de PKN” te volgen over de aanwezigheid van zangers en gemeenteleden tijdens de 

erediensten. Sommige van onze gemeenteleden zijn nog afwachtend en bezoeken de kerk liever nog 

niet, andere daarentegen kunnen niet wachten voordat ze weer welkom zijn tijdens de erediensten. 

Het moderamen meent dat de bezetting in het koor met de zangers op een veilige wijze plaatsvindt, 

ruim voldoende onderlinge afstand en dat de gemeenteleden ook op ruime afstand van elkaar geen 

risico lopen, als de anderhalve meter maar gewaarborgd blijft.  

Concreet betekent dit dat er tijdens de vieringen zes zangers in het koor de zang verzorgen. 

Gemeenteleden zijn in de stille week vanaf stille donderdag (19.30 uur) weer welkom, waarbij 

aangetekend moet worden, dat een max aantal van 30 gemeenteleden wordt gehanteerd. We zitten 

dan gewoon in het middenschip en niet zoals gebruikelijk in het koor. 

Op goede vrijdag (19.30 uur) en stille zaterdag (Paaswake om 19.30 uur) zijn eveneens 30 

gemeenteleden welkom evenals op eerste paasdag om 10.00 uur.  

De Paaswake van zaterdag is vervroegd naar 19.30 uur in verband met de avondklok. 

 

Zoals gebruikelijk ontsmetten we bij binnenkomst de handen en wordt u gevraagd naar eventuele 

klachten. U wordt door de ouderling van dienst begeleid naar uw zitplaats. We dragen tijdens 

verplaatsingen in de kerk mondkapjes. 

Na Pasen blijft bovenstaande van toepassing, met dien verstande dat bij de bevestiging en 

afscheidsdienst van ambtsdragers en taakdragers op 25 april er weinig ruimte is ( max 30) om tijdens 

de bevestigingsdienst aanwezig te zijn. Kijkt u die viering dan vooral online thuis.  

 

 


