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                          Madonna del Granduca - Rafael 

De zoon van Maria, 

wie is Hij? 

 



3e vesper van de veertig dagen voor Pasen 

 

Mededelingen  

 
Inleidende muziek: zingen lied 526:4 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aansteken kaarsen 
 

Stilte 
 

Openingswoorden 
 

v. Hoor Israël, Hij onze God, Hij EEN. 

Heb hem lief, jouw God, met heel je hart en ziel, 
Uit al je kracht. 

 



a. 

 
 
Lezing Maria 

  
 Als er iets is waar moeders goed in zijn dan is het wel dat ze altijd weten hoe 
iets opgelost kan worden. Wat het probleem ook is, zij kunnen het vastnaaien, 
schoonwassen of weg werken. Moeders zijn vindingrijk. En soms laten ze zich 

daardoor voor de gek houden en geloven ze dat ze onafhankelijk zijn. Ze denken 
dan: 

Ik heb geen advies nodig. 
Ik weet heus zelf wel hoe ik hiermee om moet gaan. 
Nee, dank je, ik kan wel zonder herder. 

 
 Herkenbaar? 

Wij mensen zijn nou eenmaal zo dat we dingen graag op onze eigen manier 
doen. Niet op de gemakkelijkste manier. Niet op de gewone manier. Niet op 
Gods manier. We willen het op onze manier. 

 

Psalmengebed 

 

 

 
 



Psalm: Ps 115 1 solo, 2, 4, 6 allen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2. 
 

De volken denken zelf hun goden uit: 
hun gouden monden geven geen geluid, 

geen licht is in hun ogen; 
hun handen tasten niet; geen wierooklucht 

dringt tot hen door, hun oor hoort geen gerucht, 
hun voet wordt niet bewogen. 

 
4. 

 

O Israël, vertrouw op God de Heer. 

Hij is te allen tijd hun tegenweer, 
hun schild, hun vast betrouwen. 

Huis van Aäron, hoop op Hem die leeft, 
die allerwegen zijn bescherming geeft, 

uw schild, uw vast betrouwen 

 
6. 

 

U en uw kinderen zegene Hij die leeft, 

die door zijn machtig woord geschapen heeft 
hemel en aarde beide. 

De hemel is des Heren kroondomein; 
wij mensen mogen op de aarde zijn 

en ons in Hem verblijden. 
 

 
 



Lezing: Johannes 2: 1-12 
 
1Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus 
was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen 

de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn 
meer.’ 4‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet 

gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie 
zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes 
stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei 

tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen 
zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat 

deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, 
proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het 
water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen 

hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn 
de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in 

Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn 
leerlingen geloofden in Hem. 
12Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn 

leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen. 

 
Stilte 

 
Canticum: Lied 157c 

v. Voor mij had hij oog, zijn dienares 

Hij heeft mij gezien in mijn vernedering. 

  Nu wordt ik voor altijd gelukkig geprezen 
  Door alle geslachten om wat Hij mij deed: 

Grootse dingen en machtige daden 
Waarvan ik wil zingen. Heilig zijn naam 

a. Refrein: 
 

v. Want Hij blijft zijn barmhartigheid trouw, 
Geslacht na geslacht, waar Hij wordt gekend. 

  Met krachtige hand brak Hij de trotsen,  
  smeet Hij hun hoogmoed in stukken. 



Hij haalde de machtigen neer van hun tronen,  
maar armen en kleinen hief Hij omhoog. 

a. Refrein: 
 

v. Wie hongerden zijn ruimhartig verzadigd 
Wie alles bezaten staan met lege handen 

  Israël koesterde Hij als zijn kind 
  Hij bleef gedachtig aan zijn ontferming. 

Zo heeft Hij gesproken tot wie voor ons leefden, 
Al sinds Abraham, zo spreekt Hij voorgoed. 

a. Refrein: 
 

 

Gebeden 

       1 voorzang 2 allen (Lied 367k) 

 

v. ……………………………… 
Zo bidden wij: 

a.  

 Stil gebed 
 Onze Vader    

 

  



Avondlied: lied 636: 1 solo, 2 en 3 allen 

 
2. 

Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
komt door gesloten deuren heen, 

biedt aan de woede beide wangen, 
breekt harten harder dan een steen. 

Liefde kan legers overwinnen, 
springt hoger dan de hoogste muur, 

blust, door de vijand te beminnen, 
haarden van hoog oplaaiend vuur. 

 

3. 

Liefde is licht, uit Hem geboren 
die zelf de bron van liefde is; 

Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 
Pasen schrijft zijn geschiedenis. 

Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 
weg boze dromen – wees gerust! 

Boven mij gaat de hemel open: 
Gods liefde die ons wakker kust. 

 
 

Stilte 
 

  



Zegenbede lied 426: 1x Engels, 1x Nederlands 

  

 
Uitleidende muziek 

  



4e vesper van de veertig dagen voor Pasen 

 

Mededelingen 

 
Inleidend lied: “Calm me Lord”  (Margaret Rizza)  

 
k. 

 

Calm me Lord as You calmed the storm.  
Still me Lord. Keep me from harm. 

Let all the tumult within me cease 
Enfold me Lord in Your peace 

Enfold me Lord and hold me in Your peace 
 

 Zoals u de storm tot bedaren brengt,  

breng zo ook mij tot rust. Bewaar me voor het kwaad.  
Stop alle verwarring in mij  

en omkleed mij met Uw vrede. 

Houd mij vast in Uw vrede. 

 
 

Aansteken kaarsen 
 

Stilte 
 

Openingswoorden 
 

v. Hoor Israël, Hij onze God, Hij EEN. 

Heb hem lief, jouw God, met heel je hart en ziel, 
Uit al je kracht. 

 
a. 

 
 

 

 

  



Hymne: Lied 533 1 koor, 2 koor-refrein allen, 3, 4 en 6 allen 

 

2. Hij is gedoopt in de Jordaan. 

Hij durft een nieuwe weg te gaan 
en Hij wil mensen van hun angst genezen, 

waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen. 
Refrein: 

 
3. In het verborgen trekt Hij rond. 

Verhalen gaan van mond tot mond, 
in Galilea gaan geheimen open, 

de hopelozen durven weer te hopen. 
Refrein: 

 
4. Wie is die vreemde Joodse man, 

die nergens thuis is in het land? 
Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten. 

Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten. 

Refrein: 



6. Er komt een man uit Nazaret. 
Zijn naam is: Hij, die mensen redt, 

en bij de doden is Hij niet te vinden, 
Hij wil zich met de levenden verbinden. 

Refrein: 

 

Psalmengebed 

 
 

 

Psalm: lied 116: 1, 3, 4, 7 en 8 

 

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 

Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 
 

 



4. O God, mijn God, die van de dood mij redt, 
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 

mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, 
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 

 
7. De dood van een die Hem is toegewijd 

staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder, 
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder. 

Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd! 
 

8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 

in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met  uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

 

 

Lezing: Marcus 5: 21-43 

21Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote 
menigte bij Hem, en Hij bleef aan het meer. 22Een van de leiders van de 
synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar Hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij 

aan zijn voeten neer. 23Hij smeekte Hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; 
kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven 

blijft.’ 24Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde Hem en verdrong zich 
om Hem heen. 25Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan 
bloedverlies leed. 26Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van 

allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze 
ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan.  
27Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn 
mantel van achteren aan, 28want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan 

aanraken, zal ik genezen. 29En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte 
ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. 30Op hetzelfde ogenblik 
werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van Hem was uitgegaan. Midden in 

de menigte draaide Hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren 
aangeraakt?’ 31Zijn leerlingen zeiden tegen Hem: ‘U ziet dat de menigte zich om 

U verdringt en dan vraagt U: “Wie heeft Mij aangeraakt?”’ 32Maar Hij keek om 
zich heen om te zien wie het gedaan had. 33De vrouw, die bang was geworden 
en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar Hem 

toe en viel voor Hem neer en vertelde Hem de hele waarheid. 34Toen zei Hij 
tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered, mijn dochter; ga in vrede, u bent van uw 

kwaal genezen.’ 
35Nog voor Hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de 
synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog 

lastig?’ 36Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees 
niet bang, maar blijf geloven.’ 37Hij stond niemand toe om met Hem mee te 

gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 38Ze kwamen 
bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die 
luid stonden te huilen en te weeklagen. 39Hij ging naar binnen en zei tegen hen: 

‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, 
het slaapt.’ 40Ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde hen allemaal naar buiten en 



ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij Hem waren 
de kamer binnen waar het kind lag. 41Hij pakte de hand van het kind vast en zei 

tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, Ik zeg je, sta 
op!’ 42Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 

twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. 43Hij drukte hun op het hart 
dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar iets te eten moesten 
geven. 

 

Stilte 

 

Magnificat (Philip Le Bas) 

k. Magnificat, 
With Mary let my soul rejoice, and praise Gods holy name 

His saving love from first to last, from age to age the same. 
Magnificat, 
How strong his arm, how great his power, the proud He will disown 

The meek and humble He exalts to share His glorious throne 
Magnificat animamea Dominum 

 
The rich our God will send away, and feed the hungry poor; 
The arms of love remain out stretched at mercy’s open open door. 

Magnificat 
So shall God’s promise be fulfilled to Israel fermly made 

A child is born, a Son is given, whose crown wil never fade 
Magnificat animamea Dominum 

 
All glory to the Father, Son and Spirit now proclaim 
With Mary let the world rejoice and praise God’s holy name 

Amen 

 

Gebeden 

       1 voorzang 2 allen (Lied 367k) 

 

v. ……………………………… 
Zo bidden wij: 



a.  

 Stil gebed 

 Onze Vader    
 

Avondlied: De nacht valt 

1. Koor 
De nacht valt. Onze wereld is 

nu klein en stil, vol duisternis. 
God, die niet slaapt, U zoeken wij: 

wees onze wachter, sta ons bij! 
 

2. Allen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Koor 
De onrust blijft. Fel is de gloed 

van alle angst en overmoed. 
Ons hart wil zwerven, zoeken tot 

het rust hervindt in U, o God. 
 

4. Allen 
Het licht, dat midden brandt 

houdt levend, hoe van hogerhand 
De nacht aan banden is gelegd. 

Gij hebt de morgen toegezegd. 
 

5. Allen 

Gij houdt het donker en het licht 
omvat. Gij houdt uw oog gericht 

op wie vervallen aan de nacht, 
op wie geen mens, geen vriend 

meer wacht. 
 

6. Allen 

Gij, die ons redt van ons tekort, 
geef dat de nacht een doorgang 

wordt 
naar leven, dat door u bezield 

niet langer voor de machten knielt. 



Stilte 
 

Zegenbede 
  

  
v. In ons komen en in ons gaan 

 de vrede van God. 
 In ons leven, op onze zoektocht, 

 de liefde van God. 
  

a. 

 
 
 

Uitleidende muziek 
 

 

Ik ben de kleine dochter 
 

Ik ben de kleine dochter van Jairus 
ik lig hier op een veel te grote baar. 

De dood zit in mijn ogen en mijn haar 
dat, nu de krul er uit is, zonder zwier is. 

 
Ik mis mijn pop, die nu zij niet meer hier is, 

slaapt als ik slaap, de vingers in elkaar. 

Ik weet dat twee maal twee tezamen vier is, 
maar nu ik dood ben, is dat niet meer waar. 

 
Waarom had ik daarstraks ook weer verdriet? 

Er zou een man, die toveren kon, komen, 

mij beter maken, maar toen kwam hij niet. 
 

De mensen op het dak en in de bomen 
gingen naar huis, maar ik blijf van hem dromen. 

Morgen ben ik de eerste die Hem ziet. 

 
Ed. Hoornik 

 



5e vesper van de veertig dagen voor Pasen 

 

Mededelingen 

 
Inleidende muziek: lied 192a 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Aansteken kaarsen 
 

Stilte 
 

Openingswoorden 
 

v. Hoor Israël, Hij onze God, Hij EEN. 
Heb hem lief, jouw God, met heel je hart en ziel, 

Uit al je kracht. 

 



a. 

 
 

 

Hymne: Lied 39 (uit Eva’s lied, Marijke de Bruijne, Eileen Silocks) 

         1 koor, 2 en 3 allen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Verhalen die jong zijn gebleven 
want ook ons bestaan wordt verwoord 

in tijdloze, steeds nieuwe beelden 

sinds eeuwen door mensen gehoord. 
Z’omsluiten ons warm als een deken, 

ze nemen ons op en gaan voort 
 



 
3. Wij leven zelf nieuwe verhalen 

waarin ons de Geest tegenkomt, 
als groots en geweldig ervaren, 

als ruimte en rust in een storm. 
Wij zeggen weer voort wat zij zagen, 

verhaal waar geen einde aan komt. 
 

 

Psalmengebed 

 

 

Antifoon 

k. Groot is de Ene, 
Die is waar mensen zijn. 

Alles wat leeft, love zijn Naam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Psalm:117a 

 

 

2. Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 
 

Antifoon 

k. Groot is de Ene, 
Die is waar mensen zijn. 

Alles wat leeft, love zijn Naam 

 

 

 



Lezing: Matteüs 19: 29, 12:46-50 en Matteüs 6: 33 

Jezus sprak tijdens zijn leven tot de mensen en tot zijn leerlingen. Hij vertelde 

hen over het koninkrijk van de hemel en hoe daar te komen. Een weg van 

omkeringen.  

29En ieder die broers of zussen, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen 

heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen 

en deel krijgen aan het eeuwige leven. 
 

46Terwijl Hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder 

en zijn broers aan, omdat ze Hem wilden spreken. 47 Iemand zei tegen Hem: ‘Uw 

moeder en uw broers staan buiten, ze willen U spreken.’ 48Hij antwoordde: ‘Wie 

is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ 49Hij maakte een gebaar naar zijn 

leerlingen en zei: ‘Dat zijn mijn moeder en mijn broers. 50Want ieder die de wil 

van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.’ 

33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die 
andere dingen je erbij gegeven worden. 
 

Stilte 

 

Magnificat: Lied 42 (uit Het liefste lied 2) 1 en 2 koor, 3, 4 en 5 allen 

1. Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God, 

Verrukt om wat hij aan mij heeft gedaan. 

Hij bracht een keer in mijn geringe lot. 
Mijn faam zal door de generaties gaan. 

 

2. Met hart en ziel verheerlijk ik zijn Naam! 

Want zijn erbarmen blijft zijn grote kracht. 

Mijn lied zet anderen tot zingen aan: 
Hij heeft ons als zijn eigen kind gedacht! 

 

3. Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand. 

Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd, 

Maar schuift de machtigen voorgoed aan kant. 
Met hart en ziel bezing ik zijn beleid. 

 

4. Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot! 

De pracht en praal zal Hij in stukken slaan. 
Wie honger had vindt dagelijks zijn brood. 

Wie rijk was blijft met lege handen staan. 
 

5. Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar! 

Wat Abraham beloofd is  blijft van kracht: 
Aan ons wordt zijn ontferming openbaar. 

Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag. 



Gebeden 

       1 voorzang 2 allen (Lied 367k) 

 

v. ……………………………… 
Zo bidden wij: 

a.  

 Stil gebed 
 Onze Vader    

 

Avondlied: Lied 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2v 

 a 

In de duisternis, 

in de duisternis, 
waak, Gij Schepper, als wij 

slapen 
 

3v 

 a 

U behoren wij, 

u behoren wij, 
waak, Gij Schepper, als wij 

slapen 
 



4v 
 a 

Die ons hebt behoed, 
die ons hebt behoed, 

waak, Gij Schepper, als wij 
slapen 

 

6v 
 a 

Gij die liefde zijt, 
Gij die liefde zijt, 

waak, Gij Schepper, als wij 
slapen 

 
5v 

 a 

Zie toch naar ons om, 

zie toch naar ons om, 
waak, Gij Schepper, als wij 

slapen 
 

7v 

 a 

Zegen ons vannacht, 

zegen ons vannacht, 
waak, Gij Schepper, als wij 

slapen 
 

 

Stilte 
 

Zegenbede 
 

v. Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
Dat je opstaat wanneer je valt, 

Dat je mens mag worden in Gods ogen 
En die van anderen. 

 
Weet dat de aarde je draagt, 

Dat je gaat in licht 

En de wind je omgeeft. 
 

Dat je de vruchten van je leven proeft 
En gaat in vrede. 

 
 

Uitleidende muziek: ‘Day by day’ (Richard of Chichester, Martin How) 
 

Day by day, oh Dear Lord, 
Three things I pray: 

To see more clearly, 
Love the more dearly, 

Follow thee more nearly, 
Day by day 

 



6e vesper van de veertig dagen voor Pasen 

 

Mededelingen 

 
Inleidend lied: “Calm me Lord”  (Margaret Rizza)  

 
k. 

 

Calm me Lord as You calmed the storm.  
Still me Lord. Keep me from harm. 

Let all the tumult within me cease 
Enfold me Lord in Your peace 

Enfold me Lord and hold me in Your peace 
 

 Zoals u de storm tot bedaren brengt,  

breng zo ook mij tot rust. Bewaar me voor het kwaad.  
Stop alle verwarring in mij  

en omkleed mij met Uw vrede. 

Houd mij vast in Uw vrede. 

 

 
 

Aansteken kaarsen 
 

Stilte 
 

Openingswoorden 
 

v. Hoor Israël, Hij onze God, Hij EEN. 
Heb hem lief, jouw God, met heel je hart en ziel, 

Uit al je kracht. 
 

a. 

 
 

  



Hymne: Lied 552: 1, 2 en 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hij is gedoopt in de Jordaan. 
Hij durft een nieuwe weg te gaan 

en Hij wil mensen van hun angst genezen, 
waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen. 

In Galilea zien we Hem, 
de Heer die in Jeruzalem 

bespot wordt en geslagen, 

in Galilea moet je naar Hem vragen. 
 

3. In het verborgen trekt Hij rond. 
Verhalen gaan van mond tot mond, 

in Galilea gaan geheimen open, 
de hopelozen durven weer te hopen. 

In Galilea zien we Hem, 
de Heer die in Jeruzalem 

bespot wordt en geslagen, 
 



Psalmengebed 

 

 
 

Psalm:118a 

 

k 

 

 
 

a 

Ik was gevangen en riep: 

God, en Hij heeft mij geantwoord. 

Hij heeft mij de ruimte gegeven, 
Hij komt voor mij op als een vriend. 

Refrein: 
 

k 
 

 
 

a 

Beter te schuilen bij God 
dan te vertrouwen op mensen, 

beter te schuilen bij God 
dan te vertrouwen op macht. 

Refrein: 
 

 



k 
 

 
 

 
 

 
 

a 

Ik was geslagen, maar God 
heeft mij overeind geholpen. 

Ik zal niet sterven, ik zal leven, 
Hij tilt mij op. 

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 
mijn God, U in de hoogte steken. 

Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, 
zowaar als ik leef. 

Refrein: 

 

Lezing: Lucas 19: 29-41 

29Toen Hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde Hij twee van de 

leerlingen vooruit 30en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen 
jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. 

Maak het los en breng het hier. 31Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie 
het los?”, moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ 32De beide 
leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had 

gezegd. 33Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom 
maken jullie het los?’ 34Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35Daarna 

brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en 
lieten Jezus erop zitten. 36Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor 
Hem op de weg uit. 37Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon 

de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle 
wonderdaden die ze hadden gezien. 38Ze riepen: ‘Gezegend Hij die komt als 

koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de 
Allerhoogste!’ 39Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, 

berisp uw leerlingen.’ 40 Maar Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, 
dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ 

 
Stilte 

 

Magnificat (Philip Le Bas) 

k. Magnificat, 
With Mary let my soul rejoice, and praise Gods holy name 

His saving love from first to last, from age to age the same. 
Magnificat, 

How strong his arm, how great his power, the proud He will disown 
The meek and humble He exalts to share His glorious throne 
Magnificat animamea Dominum 

  The rich our God will send away, and feed the hungry poor; 
  The arms of love remain out stretched at mercy’s open open door. 

  Magnificat 
  So shall God’s promise be fulfilled to Israel fermly made 

  A child is born, a Son is given, whose crown wil never fade 
  Magnificat animamea Dominum 
All glory to the Father, Son and Spirit now proclaim 

With Mary let the world rejoice and praise God’s holy name 
Amen 



Gebeden 

       1 voorzang 2 allen (Lied 367k) 

 

v. ……………………………… 
Zo bidden wij: 

a.  

 Stil gebed 
 Onze Vader   

  
 

Avondlied: Lied 556 1, 2, 3, 4 en 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 kruisig Hem! 

 

 

Stilte 

 
Zegenbede 

 
v. Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 

Dat je opstaat wanneer je valt, 

Dat je mens mag worden in Gods ogen 
En die van anderen. 

 
Weet dat de aarde je draagt, 

Dat je gaat in licht 
En de wind je omgeeft. 

 
Dat je de vruchten van je leven proeft 

En gaat in vrede. 
  

 
Uitleidende muziek 
 


