
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ZESDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
PALMZONDAG 

28 maart 2021 

INTREDE 
Orgelspel 

Welkom  

De gemeente gaat staan 
Intochtslied: Lied 535g ‘Gezegend die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hoge’ 

           Lied 118 vers 1 en 6 

Groet 
o:  De vrede van de Heer is met u 
g.  Zijn vrede ook met U 
Bemoediging  
o:  Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
toenaderingsgebed 
o:  O God, keer U naar ons toe 
g: en doe ons weer leven met hart en ziel 
o: Laat ons, o Heer, Uw liefde zien 
g: en geef ons Uw Heil 
o: O Heer, hoor ons gebed 
g: en laat ons geroep tot U komen. Amen 
      (de gemeente gaat zitten) 
Kyriegebed  
v. ….. 
vervolg Lied 118: 9  en  Lied 535g 
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HET WOORD 
Zondagsgebed 
v. .. 

Met de kinderen: filmpje  ‘Zandtovenaar’ ,  lied 555 ‘Hosanna voor de Koning’ 
en het filmpje met lied ‘vlammetje’ 

Het verhaal van de bloemen. Vandaag staan de palmpasenstokken centraal in het 

verhaal van de bloemen. Het gekleurde papier gaat omhoog langs de stok en 
symboliseert de opstanding. Groene takken verwijzen naar de palmtakken. Dertig 
rozijnen verbeelden de zilverstukken. Het broodhaantje verwijst naar de haan die drie 
keer kraait. Eieren symboliseren nieuw leven. Twaalf chipjes staan symbool voor de 
discipelen, de mandarijn en de zuurstok voor de spons en de zure wijn. De stok, in 
kruisvorm, is mooi versierd. Nu is iedereen vrolijk maar een paar dagen later roepen de 
mensen: ‘Weg met Jezus’. 

Eerste lezing: Johannes 12: 1-24 

Lied: 1.Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
2.Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
3.Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  
4.Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!     
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
5.Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij              (Hemelhoog 386) 

 
Tweede Lezing: Psalm 118: 1-2  en 19-29 
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Lied: Dit is de dag die de heer ons geeft. Wees daarom blij en vier het feest. 
Wees daarom blij, wees daarom blij en vier het feest!  Hij leeft nu in mij en 
zijn liefde vult mijn ziel. Hij is mijn redder, Hij's mijn bevrijder (Opwekking 571) 

 
Uitleg en verkondiging 

Lied:  1005 ‘Zoekend naar licht hier in het duister’  
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
(Mededelingen) 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie:. Stichting De Regenboog. De inloophuizen van De 

Regenboog Groep zijn een vangnet voor dak- en thuislozen. Ze vinden er voor even, 
rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen 
langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche en 
schone kleren. Voor sommigen is het inloophuis ook 
een springplank naar meer eigen regie. Het 
maatschappelijk werk en dagbesteding helpen daarbij. 
Veel bezoekers helpen mee om het inloophuis 
draaiend te houden. Helpt u ook mee met een 
financiële bijdrage? U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. St. de Regenboog.  
-U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.  
-Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 
informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 
- Of in klinkende munt na afloop van de dienst in een mandje bij de uitgang.                                  

2e rondgang kerk: Paaschallenge: ontdekken wat Pasen is. Wat betekent 

Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer 
dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De 
PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is 
gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. 
Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, 
ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven 
mogelijk is. Uw gift aan deze collecte is onder andere 
hiervoor bestemd.  
-U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jong Protestant 
 
-U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
de link voor de 2e collecte .  

https://tikkie.me/pay/PGAB/6N5zYDk13Jvte6zi17cBT8
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/x7AJaahtF8qKPjGAcaWPtp
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-Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 
informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/  

-of in klinkende munt na afloop van de dienst in een mandje bij de uitgang.  

 De organist improviseert over een lied 
 

Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
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. 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

De gemeente gaat staan 

Slotlied: 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 

Zegen beaamd met gesproken Amen 
 

Orgelspel 
  
 

Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling: 

organist: 
zang: 

lector: 
diaken:  

leiding kinderen: 
deurontvangst/plaatsaanwijzen: 

collecteren: 
lay out/ kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

Corine Sloots 
Henk van der Meulen 
Frits Heil 
Zanggroep 4 gemeenteleden 
Benjamin Omta 
Lamkje Sminia 
Jellie Snijders 
Tonneke van der Mede, Annemieke Steensma 
Heleen Bakker 
Marijke Dortland, Lenie Kieft en Tine de Lange 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Thomas Dekhuijzen 
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