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Orgelspel   
 
 
Opening en mededelingen door de kerkenraad 
 
 
Drempeltekst – Psalm 122 vrij  
 

Klaarwakker en opgetogen  
was ik toen ze me riepen: 
wij gaan naar het huis van je weet wel. 
En nog even, en mijn voeten 
staan voor jouw poorten, Stad! 
 
Jeruzalem, hoge veste, 
huizen schouder aan schouder 
hecht gevoegd, één geheel 
 
daarheen de stammen, de twaalf 
de stammen van God die Ene 
om te getuigen van Hem 
dank te betuigen zijn Naam 
 
daar staat de Stoel van het Recht 
daar staat de Tafel der Armen. 
 
Deze stad moet vrede, 
vrede binnen haar muren 
en buiten rondom in de velden. 
Stad van Vrede, zwart profiel 
tegen oplichtende hemel.  
 
Omwille van heel de wereld 
zeg ik: vrede voor jou. 
Omwille van onze kinderen 
Zingen wij: vrede voor jou 
 

  Huub Oosterhuis 
 

 Allen gaan staan – indien mogelijk 
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Vrede voor jou, hierheen gekomen  (eigen bundel) 
(tekst Jan van Opbergen / mel. Zomaar een dak) 

 
Vrede voor jou hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn; 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed voor jou, voor iedereen ! 
 
Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrij uit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen één te klein.  
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal wij leven van elkaar ! 
 
Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 
jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt: 
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn ! 

 
Allen gaan weer zitten 
 

Ten geleide  
 
Gebed 
 
 

Stilte 
 

 
Liedboek - Psalm 72A Voor kleine mensen  
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Lezing 
 

Maak de banden los 
die knellen en kleineren  
beperken en verdelen  
ik veel jij weinig 
die vrij deze slaaf  
macht tegen onmachtig  
 
kom tot inkeer, Jij 
Jeruzalem – stad van vrede  
verworden tot doodsoord  
stop het onrecht 
breek de kracht der paarden  
roept hosanna  
 
roept hosanna 
steden waar ter wereld ook  
trek weg op ezels gezeten 
naar oorden van vrede 
een nieuwe wereld 
waar de dood niet meer regeert.  

 
 
Komt Gij ons nog bevrijden 
t. Jan van Opbergen – m. O hoofd vol bloed en wonden 
 

1. 
Komt Gij ons nog bevrijden 
uit marteling en pijn? 
Zal ooit dit zinloos lijden 
voorgoed ten einde zijn? 
Doet Gij het kind herleven 
dat hier geen leven had, 
zult Gij het zelf omgeven, -  
een nieuw en veilig pad? 
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Zult Gij ons nog bereiken? 
Zal droom ooit waarheid zijn? 
En zullen wij dan blijken 
als U in staat te zijn 
tot zoveel medelijden, 
dat liefde waarheid wordt? 
Verhaast in ons de tijden, 
uw arm zij niet te kort. 
 
Zal ooit? Het kan niet blijven 
zoals het nu nog gaat, 
dat wij elkaar doen lijden, 
tot delen niet in staat. 
Zult Gij het ons nog leren: 
elkaar tot naasten zijn? 
Zult Gij het lijden keren 
tot slechts geboortepijn?  
 

 
Schriftlezing  Lucas 19, 28-47  vertaling: Naardense Bijbel 
 

Vooraan is Jezus verdergetrokken, 
opklimmend naar Jeruzalem. 
 

Het geschiedt 
zodra hij Betfage en Betanië nadert, 
tegen de berg aan met de roepnaam ‘van Olijven’, 
dat hij twee van de leerlingen uitzendt en zegt: 

gaan jullie naar het dorp hiertegenover: 
als ge er binnentrekt zult ge vinden: 
een veulen, vastgebonden, 
waarop nog niemand van de mensen 
ooit heeft gezeten; 
maakt het los en voert het hierheen; 
en als iemand u vraagt: 
waarom maakt ge dat los?- 
zult ge zó zeggen: 
‘omdat de heer het nodig heeft’!  

 

Maar de uitgezondenen gaan weg 
en vinden het zoals hij hun heeft gezegd; 
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maar als zij het veulen losmaken 
zeggen zijn heren tot hen: 
waarom maakt ge het veulen los? 
Maar zij zeggen: 

omdat de heer het nodig heeft! 
Ze voeren het naar Jezus, 
gooien hun kleren over het veulen 
en laten Jezus erop klimmen. 
Maar toen hij verder trok 
hebben zij op de weg hun kleren uitgespreid. 
Maar als hij uiteindelijk 
de afdaling van de Olijfberg nadert 
beginnen ze, heel de menigte der leerlingen, 
vol vreugde God te loven met grote stem, 
om alle krachten die zij hebben gezien,- 
zeggend: gezegend hij die komt,- 
de koning!- in de naam van de Heer!-  (citaat Ps. 118,26) 
in de hemel vrede, en glorie in den hoge! 
 
Enkelen van de Farizeeërs uit de schare 
zeggen tot hem: 

leermeester, bestraf je leerlingen! 
Ten antwoord zegt hij: 

ik zeg u, als zíj zich stilhouden 
zullen de stenen schreeuwen! 
Zodra hij nadert en de stad aanziet 
weeklaagt hij over haar 
en zegt: 
áls je maar herkent op deze dag, 
ja jíj!, wat tot vrede is!- 
nú wordt dat nog verborgen voor je ogen: 
dat er dagen zullen komen over je 
waarop je vijanden 
een wal voor je zullen opwerpen 
en je zullen omsingelen en insluiten 
van alle kanten: 
ze zullen jou en 
‘je kinderen in jou verpletteren’   (citaat Ps. 137,9) 
en in jou geen steen op een steen laten, 
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daarvoor dat je niet herkent 
het moment dat je wordt bezocht!   

Als hij binnenkomt in het heiligdom 
begint hij met de verkopers uit te drijven, 
zeggend tot hen:  

er is geschreven ‘mijn huis zal zijn 
een huis van aanbidding!’   (citaat Jes. 56,7), 
maar wat jullie ervan maken 
is ‘een hol van rovers’    (citaat Jer. 7,11). 
 

Dagelijks heeft hij in het heiligdom onderricht; 
de heiligdomsoversten en de schriftgeleerden 
hebben ernaar gezocht hem om te brengen, 
zo ook de voornaamsten van de gemeenschap, 
 
Komt Gij ons nog bevrijden 
t. Jan van Opbergen – m. O hoofd vol bloed en wonden 
 

Zal ooit? Het kan niet blijven 
zoals het nu nog gaat, 
dat wij elkaar doen lijden, 
tot delen niet in staat. 
Zult Gij het ons nog leren: 
elkaar tot naasten zijn? 
Zult Gij het lijden keren 
tot slechts geboortepijn?  

 
Toespraak 
 
Orgelspel 
 
Lied 773 - Van grond en vuur 
 
Voorbede en stil gebed 
 
Onze Vader 
  Gemeente gaat staan – indien mogelijk 
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Lied om vrede - De wereld houdt haar adem in  
(t. Franck Ploum/m. Antoine Oomen / Liedboek 924)  

 

  
 
Afscheid en Zegenbede 
 
Vervolg Lied  
Kom Geest van liefde en van moed  
open het hart van diegenen 
voor wie geen leven er toe doet,  
die liefde doet verstenen. 
Laat jouw Woord in hen binnen 
gaan  
dat toch tot bloei mogen komen  
steden van eeuwige vrede. 
 

Dat wij niet lopen in de ban 
van steeds weer oorlogswerken. 
Maar dromen blijven dat het kan 
eind aan het recht van de sterken. 
Jouw droom die ooit wordt 
waargemaakt  
geluk groeit op de aarde 
niemand die vlucht voor een wapen. 

 
  
 
Orgelspel 
 

Collecten bij de uitgang 


