
 

  Liturgie 

Zondag 28 maart 2021 om 09.30 uur De Schutse Appelscha 

 

Ouderling van dienst: Friso Kingma 
Diaken van dienst: Hannie de Vegt 
Organist: B. Bos 
Lector: Hannie de Vegt 
Beamer: Hieke Klein  
 
Start 09.20 uur: orgelspel 
 
09.30 uur Ouderling van dienst, diaken van dienst en 
dominee komen binnen 
 
Welkom, aansteken van de liturgiekaars 
 
lied Psalm 72: 6 + 7  
https://www.youtube.com/watch?v=BeQLj_bnfgU 
72:6 
Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
72:7 
Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 
stilte, woorden aan het begin 
 
vandaag gaat het over …  
tekst bij de schikking: 
een weg zoeken  
in pijn en verdriet 
vanuit liefde. 
Ontdekken: 
niet ik, maar de Ander, 
niet een doel, maar het leven is de weg. 
Je buigt en ziet 
kleine bloemen bloeien. 
 
Jezus,  
Gij, rechtvaardige 
in dienstbaarheid 
verander ons. 
Keer ons leven 
naar de Ander, de wereld. 
 
Geest van liefde, 
wijs ons de weg. 
 
We bidden samen zingend NLB Lied 1008 (orgel + 
voorzangers)  
 
 

1008:1 
Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
1008:2 
Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
1008:3 
Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 
We bidden bij het openen van de Bijbel 
 
Evangelie van Marcus 10:  46:  
10: 46 Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn 
leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit 
Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de 
weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 
Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, 
begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, 
heb medelijden met mij!’ 48De omstanders snauwden 
hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij 
schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb 
medelijden met mij!’ 49Jezus bleef staan en zei: ‘Roep 
hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 
‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 50Hij gooide zijn 
mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51Jezus 
vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde 
antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan 
zien.’ 52Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof 
heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij 
volgde hem op zijn weg. 
Intocht in Jeruzalem 
111 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt 
waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, 
stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2 Hij zei 
tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie 
er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen 
vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand 
bereden is; maak het los en breng het hier. 3 En als 
iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: 
“De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer 
terugsturen.”’ 4 Ze gingen op weg en vonden een 
veulen dat buiten op straat bij een deur was 
vastgebonden en ze maakten het los. 5 Er stonden 
een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie 
dat veulen los?’ 6 Ze zeiden wat Jezus hun had 
opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen 
begaan. 7Ze brachten het veulen naar Jezus en legden 
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hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8 Velen 
spreidden hun mantels uit op de weg, anderen 
spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld 
afhakten. 9 Allen die voor hem uit liepen of achter 
hem aan kwamen, riepen luidkeels: 
‘Hosanna! 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
10 Gezegend het komende koninkrijk van onze vader 
David. 
Hosanna in de hemel!’ 
11 Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat 
hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want 
het was al laat geworden – met de twaalf terug naar 
Betanië. 

 
NLB Lied 118: (orgel + voorzangers)  
118:3 
’t Is beter bij de Heer te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
’t Is beter bij de Heer te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon noch keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des Heren 
de knellende omsingeling. 
118:8 
De steen, die door de tempelbouwers 
verachtelijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door ’s Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 
118:9 
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en wees verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 
Een filmpje “hoe maak ik een palmpaasstok?”  
https://www.youtube.com/watch?v=wTQ9FSUxEdY 
 
Dat ene vers:  
11 Hij (Jezus) trok Jeruzalem in en ging naar de 
tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, 
ging hij – want het was al laat geworden – met de 
twaalf terug naar Betanië. 

 
Opwekking 298: “Hosanna, Hosanna voor de 
grote koning”  
https://www.youtube.com/watch?v=LBFo8ORqDRc  
Hosanna, hosanna,  
hosanna in de hoge  
Hosanna, hosanna, 
hosanna in de hoge 
Heer, ons hart is vol lof  
Wij verhogen uw naam. 

 

Wees verheven, o Heer mijn God, 
hosanna in de hoge 
 
Glorie, glorie  
glorie voor de Koning  
Glorie, glorie, 
glorie voor de Koning 
Heer, ons hart is vol lof  
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
glorie voor de Koning 
 
Overdenking “Brood dient het leven”. 
 
NLB Lied 1010 
1010:1 (orgel + voorzangers)  
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
1010:2 (orgel + voorzangers)  
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
NLB Lied 1010:3 (gelezen door dominee)  
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 
NLB Lied 1010: 4 (orgel + voorzangers)  
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 
Gebeden 
 
Slotlied: NLB Lied 556: 1, 3 en 5  
https://www.youtube.com/watch?v=kaG9SQLBThI 
 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen 
alle geboden worden thans voldragen 
alle beproeving van de wildernis 
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 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 
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 'kruisigt Hem' 
 
wegzending en zegening 
 
NLB lied 416: 3  (Orgel + voorzangers ) 
416:3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Aandacht voor de collecten. 
 
Schema van de komende kerkdiensten  
(let op de wijzigingen in begintijd)  
 
MAANDAGAVOND 29 maart speelt onze organist 
Jan Smit om 19.00 uur tijdens een miniconcert enkele 
liederen uit de lijdenstijd voor ons.  
Ds. Baas zal aan elk lied vooraf bij de inhoud stil 
staan en enkele gedachten delen. 
Wees welkom om te luisteren en misschien mee te 
zingen of te neuriën.  
 
Om mee te lezen, hoop ik dat we de beschikking 
hebben over het Nieuwe Liedboek en ook over het 
vorige Liedboek der Kerken met Psalmen en 
Gezangen. Misschien is het wel aardig om al vast 
eens de teksten echt te lezen. 
 
Soms blijven je gedachten zo maar stil staan. Zo 
maar blijven zinnen in je haken. 
 
Bijzonder om deze maandagavond zo even stil gezet 
te worden. Af en toe zie ik artikelen in de krant om het 
steeds weer “begrijpelijk” te maken. 
 
Voor mij zelf is het meer dat mijn leven raakt aan dit 
mysterie groot. Hoe meer anderen het “begrijpelijk” 
willen maken hoe ongemakkelijker ik me begin te 
voelen. Soms is iets “te groot” en “te kostbaar”. Je 
haalt “het diepste” naar beneden en maakt het alleen 
maar “minder”..  
 
Een preludium van J.S. Bach. 
 
Welkom 
 
Koraalbewerkingen van J.S. Bach: 
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ ( Lied 796) 
 
Herliebster Jesu, was hast du verbrochen  
(liedboek voor de kerken 177) 
 

 

Lied 556 Alles wat over ons geschreven is 
 
Lied 547  met de boom des levens 
 
Lied 558 Jezus om uw lijden groot 
 
Koraalbewerking van J.S. Bach: 
O Haupt voll Blut und Wunden  (lied 576) 
 
Lied 578 O kostbaar kruis, o wonder Gods 
 
Lied 590 Nu valt de nacht 
 
WITTE DONDERDAG 1 april 
19.30 uur geen gasten 
Ouderling van dienst: Henk de Boer 
Diaken van dienst: mw. A. Groen 
Lector: mw. T. Vogelzang 
Beamer: Wytske Winters 
Collecten: 1. Voedselbank; 2. Vorming en Toerusting 
Organist: Frans Tjallingii 
M.m.v. voorzangers 
Voorganger: dominee Wieger Baas 
 
GOEDE VRIJDAG 2 april 
19.30 uur geen gasten 
Ouderling van dienst: Mw. F. van Ooik 
Diaken van dienst: M. Huizinga 
Lector: H. Wieringa 
Beamer: Trijnie Profijt 
Collecten: geen 
Organist: Hylke van der Heide 
Voorzangers: Carola en Eerde 
Voorganger: dominee Wieger Baas 
 
STILLE ZATERDAG  3 april 
19.30 uur geen gasten 
Ouderling van dienst: Mw. D. Heddema 
Diaken van dienst: mw. J. Lonsain 
Lector: mw. D. Heddema 
Beamer: Abe van der Zwaag 
Collecten: 1. Diaconie, Wilde Ganzen; 2. Pastoraat 
Organist: Frans Tjallingii 
M.m.v.: voorzangers 
Voorganger: dominee Wieger Baas 

 
EERSTE PAASDAG Belevingsdienst 
zondag 4 april   
10.00 uur geen gasten 
Ouderling van dienst:  
Diaken van dienst:  
Lector: commissielid 
Beamer:  
Collecten: 1. 2.  
Pianist: Annette Couprie 
M.m.v. Eerde en Carola 
Voorganger: dominee Wieger Baas 
 
   
 
 

 


