
 
Vesper  in de Grote Kerk Harlingen 
Palmpasen 10 april 2022 
Aanvangstijd: 19.30 uur  
 
m.m.v. de Cantorij van de Grote Kerk   

o.l.v. Trudy Baard 
lector:   Carla Ozinga 
organist:   Otto Roelofsen 
voorganger:   ds. Wiske Beuker 
ouderling:  Annie van der Kooi 
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: lied  281: 1 – 2 en 5 
Allen: 
Wij zoeken hier uw aangezicht 
God houd uw oog op ons gericht, Kyrie eleison ! 
 
Cantorij: 
Wanneer het donker ons verrast, 
Houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison !.  
 
Allen: 
Dat ieder die zich tot u wendt 
De gloed van uw genade kent. Kyrie eleison ! 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen lied: 281 7 en 8   
Cantorij: 
Gij hebt uw woord gestand gedaan 
Wij zijn met Christus opgestaan ! Amen. Halleluja ! 
 
Cantorij + Allen: 
Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
De schepping zingt zijn vreugde uit amen. Halleluja ! 
 
Psalmgebed bidden en zingen  
psalm 118 couplet 1 in wisselzang  met cantorij 
Psalmgebed Couplet 1 zingen 
Cantorij: Laat ieder ‘Heren goedheid prijzen, 
Allen:  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Cantorij: Laat, Israel, uw lofzang rijzen: 
Allen:  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Cantorij: Dit zij het lied der priesterkoren: 
Allen:  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Cantorij: Gij, die de Heer vreest, laat het horen; 
Allen:  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Cantorij zingt: lied 25b  Houd mij in leven  
 
Lezing: Zacharia 9:9-10 
Juich, vrouwe Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van 
vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met 
gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op 
een ezel, op een hengstveulen, het jong van een 
ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 
en de paarden uit Jeruzalem; de oorlogsboog wordt 
gebroken.  

 
 
Hij zal vrede stichten tussen de volken. 
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, 
van de Rivier tot aan de einden der aarde. 
 
Zingen: lied 550 1c, 2a, 3a   
Cantorij: 
1 Verheug u, gij dochten van Sion 
En jonkvrouw Jeruzalem juich…….. 
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen, 
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden 
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig 
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 
de Heer heeft het heden gezegd. 
 
Allen: 
2 Verheug u, gij dochter van Sion 
en jonkvrouw Jeruzalem juich … 
Hij zal u regeren met God en met ere. 
de wagens, de paarden, de wapens de zwaarden 
krijgszuchtige plannen, Hij zal ze verbannen. 
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 
Het is van te voren gezegd. 
 
Allen: 
3 Verheug u, gij dochter van Sion, 
En jonkvrouw Jeruzalem, juich ! 
Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen, 
Voor jood en voor heiden 
Door dood en door lijden draagt Hij met zich mede 
De blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel, Hij lijdt als een knecht, 
Zo brengt hij het leven terecht. 
 
Gedicht: Leve  de Mens  Hans Bouma     
uit:  ‘Dus ik besta’    blz 100 
 
Allen: lied   556 : 1,2,3   
1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
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. 
 
Lezing: Matteüs 21:1-11 
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de 
Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen 
eropuit met de opdracht: ‘Ga naar het dorp dat daar 
ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden 
die daar vastgebonden staat met haar veulen.  
 



 
 
Maak de dieren los en breng ze bij Me. En als 
iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer 
heeft ze nodig.”  
Dan zul je ze meteen meekrijgen.’ Dit is gebeurd 
omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet 
gezegd is: ‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning is 
in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin 
en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ 
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus 
hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het 
veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus 
ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen 
hun mantels op de weg uit, anderen braken takken 
van de bomen en spreidden die uit op de weg. De 
talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter 
Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor 
de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de 
naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’ 
Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad 
in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit 
de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de 
profeet uit Nazaret in Galilea.’ 
 
Cantorij zingt:  Sanctus en Benedictus 
 uit de Missa Brève van Gounod 
 
Gedicht:   Eerstgeborene   Hans Bouma     
uit : ‘Dus ik besta’   blz 98 
 
Zingen: lied 438 1,2,4,   
1 God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de Koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 
 
2 Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 
Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 
en majesteit verhullen, 
om needrig te vervullen 
wat God van Hem verwacht. 
 
4 Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, 
houdt moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw Held ontvangen, 
de Vorst van uw verlangen, 
met liedren zonder tal! 
  
 
 

 
 
Voorbeden          
 
Responses: lied 561  1,4,5,   
1 O Liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm U over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 
4 O Liefde uit de eeuwigheid, 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 
 
5  opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet, 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 
 
Onze Vader 
 
Zingen: lied 248: 1 – 2 – 3 en 4  
Allen 
1 De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
 
Allen + cantorij 
2 Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag onluikt. 
 
Allen + cantorij 
3 Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 
Allen 
4 Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 
 
Zegenbede 
 
Zingen: lied 340b 

 


