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Liturgie Palmzondag Lutherse Kerk 

5 april 2020 

Vrijzinnig Delft 

 

 

 

Ik wil een beetje hoop… 

 

               Voorganger- Tina Geels 

                      Piano – Christo Lelie 

                       Zang-  Nelleke Guequierre 

                     Lector-  Margot Mekkes 

                  Techniek- Dieke de Jong en  

                                 Daan Knobbe 
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Muziek: Domenico Scarlatti- Sonate in b- klein 

Inkeer 

Welkom 

 

Het Licht wordt ontstoken 

 

Moment van aandacht 

Openingslied- NLB 538: 1, 2, 3      
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2.  Een mens te zijn op aarde 

    in deze wereldtijd, 

    is komen uit het water 

    en staan in de woestijn, 

    geen god onder de goden, 

    geen engel en geen dier, 

    een levende, een dode, 

    een mens in wind en vuur. 

3. Een mens te zijn op aarde 

    in deze wereldtijd, 

    dat is de dood aanvaarden 

    de vrede en de strijd, 

    de dagen en de nachten, 

    de honger en de dorst, 

    de vragen en de angsten, 

    de kommer en de koorts. 

4. Een mens te zijn op aarde 

    in deze wereldtijd, 

    dat is de Geest aanvaarden 

    die naar het leven leidt: 

    de mensen niet verlaten, 

    Gods woord zijn toegedaan, 

    dat is op deze aarde 

    het kwade tegenstaan. 

Groet 
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Lied: NLB  281: 1, 3 

 
 

Korte meditatie en gebed 
 
2. Wanneer het donker ons verrast, 

    houd ons dan in uw goedheid vast 

    Kyrie eleison! 

3. Verschijn ons als de dageraad 

    Gij zon die ons te wachten staat: 

    Kyrie eleison! 
 

Verdieping 
 

Lezing- Lucas 19: 28- 44 

            Verhaal van de Intocht in Jeruzalem 

 

Lied- NLB 1003:1-6 

  

1, 6-        Tekst Jan Jetse Bol 

2, 3, 4, 5- nieuwe tekst voor deze  

               moeilijke tijd: Gert Landman 

 



 

5 

 

      2. Klassen, kantoren zijn leeg 

thuis moeten werken of leren 

hoe alles organiseren? 

klassen, kantoren zijn leeg. refrein 

      3. Mensen zijn bang overal 

ieder op afstand gehouden 

ben je niet ziek of verkouden? 

mensen zijn bang overal.    refrein 

      4. Mensen gebonden aan huis 

puzzel of brieven of boeken, 

bellen maar niemand bezoeken 

mensen gebonden aan huis. refrein 
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      5. Veel in ons leven valt stil. 

doorgaan of ’s nachts liggen malen: 

kan ik nog alles betalen? 

Veel in ons leven valt stil.         refrein 

      6. Stil is de stad overal 

mensen in huizen verdwenen 

even een luide sirene 

stil is de stad overal.               refrein 

  Refr. Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw.                      

Overweging 

 

Stilte 

muziek: Domenico Scarlatti- Sonate in f- klein 

 

Herdenken  
Lies ’t Mannetje, geboren 30 mrt. 1935-  

                         overleden 24 mrt. 2020 

Delen  

Voorbeden, telkens afgesloten met : NLB 331 
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Stil gebed,  

Afgesloten met:  

Onze Vader (samen gesproken) 

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 

tot in eeuwigheid. 

Amen. 

Mededelingen 

Collecten: 1. Diaconie: Stadsdiaconaat Delft 

                   NL56 INGB000 351 9045 

   

               2. Voor de eigen gemeente 

Uitzending  

Slotlied: NLB 556: 1, 2  
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 2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

     ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

     die zoon van David is een man van smarten  

     Koning der Joden die de dood verdreef. 

 

  Zegenbede 

NLB 556 

 
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 de eeuwigheid. 

 

Muziek: Domenico Scarlatti- Sonate in F- groot 

 
                     ------------------- 

Komende vieringen:  

De vieringen van Witte Donderdag, Goede vrijdag en 

Pasen zijn digitaal in voorbereiding. 

We houden u op de hoogte van de komende diensten 

via de email en Nieuwsbrief. 
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Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap waar 

zonder voorbehoud van regels en dogma’s ruimte is 

voor jouw zoektocht. 

Meer weten kijk dan bij www.vrijzinnigdelft.nl voor 

informatie en ons programma. 

Wil je de Digitale Nieuwsbrief ontvangen stuur dan een 

berichtje naar info@vrijzinnigdelft.nl  

Wil je een gesprek of de overdenking nalezen dan kun 

je contact opnemen met de predikant 

cm.geels@planet.nl  of bellen 06.16.119.206  

 

Landelijke informatie bij www.vrijzinnig.nlVrijzinnig 

Delft is een buitengewone wijkgemeente van de 

Protestantse Kerk Delft.  

Wil je een vrijwillige bijdrage of een donatie geven dan 

kun je dit overmaken naar: 

NL21 INGB 0000 1163 33 t.n.v. Buitengewone 

wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in 

Delft. 
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