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LITURGIE ZONDAG 5 APRIL 
 

Voorganger:    Ds. Reijer de Vries Organist: Hein Hof  

Ouderling van Dienst: Rik Vroege  Lezer: Margriet Drent 

Gelegenheidskoor:  olv Marnix Ruiter 
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Orgelspel, welkom en mededelingen 

 

VOORBEREIDING 

- Kort orgelspel (daarna gaan we staan) 

- Bemoediging en groet: 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid  

g. EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN. 

v. De Heer zij met u allen 

g. OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

- Intochtslied: Antifoon, Gezegend die komt in de naam van de Heer (Gezang 535g); 

Laat ieder ’s-Heren goedheid prijzen  (Psalm 118, verzen  9 en 10)  

- Kyriëgebed, waarbij we zingen: Kyrie (NLB Gezang 301e) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed van de zondag 

- Thoralezing: Exodus 11:1-10 

- Zingen: Halleluja! Loof de Heer (Psalm 135, verzen 3, 5 en 10) 

 

- Preek 1: Nee zeggen 

De weg naar de vrijheid gaan we niet vanzelf. Daarvoor moeten we kiezen. En kiezen heeft 

twee kanten: waar zeg je nee tegen en waar zeg je ja tegen? 

Voordat Israël de weg naar de vrijheid kan gaan, moet er nee gezegd worden tegen de 

farao, de koning van Egypte, de regering. Mozes moet farao namens de Eeuwige de wacht 

aanzeggen. In het verhaal gebeurt dat met een gruwelijk dreigement. Het vervult ons met 

huiver en afkeer: de dood van alle eerstgeborenen, van hoog tot laag, van de 

troonopvolger tot de oudste van de slavin. Er zal een groot geschreeuw zijn in heel 

Egypte. In het Hebreeuws klinkt het misschien nog hartverscheurender: tsaäka gadol. Even 

gaat de beklemmende vraag door je heen: waarom? Wat is dit voor god die dreigt met 

zo’n massamoord? Die geweld met nog meer geweld beantwoordt? 
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Het nieuws bepaalt ons deze weken dagelijks bij de gruwel van de massale doden, 

wereldwijd al 60.000. Maar we horen vooral cijfers en zien statistieken. Het zorgpersoneel 

op de IC ziet de mensen vechten voor hun leven, naar adem happen. Ziet de 

benauwdheid, de angst en het lijden. Een tsaäka gadol, een groot geschreeuw. Met man 

en macht zeggen we allemaal nee tegen deze gruwel.  

En God? Exodus vertelt ons het verhaal van deze laatste slag zo dat we aan het begin 

worden herinnerd. Hoe farao de basis legde voor de bouw van zijn piramide. Door de 

Israëlieten te onderdrukken, als slaven zware arbeid te laten doen. En door alle geboren 

jongens te doden. En hoe toen de Israëlieten schreeuwden naar God. En hoe God zich die 

schreeuw aantrekt. God wil deze slaven bevrijden, wegvoeren uit dit angstland dat Egypte 

is. Daarom zegt God nee tegen farao: stop met dit geweld, stop met deze onderdrukking, 

stop met al dit doden: let my people go! God biedt farao nog een uitweg als hij dit volk 

laat gaan, als ook hij kiest voor de vrijheid. 

Maar dat is het meest gruwelijk in dit verhaal: dat farao blijft weigeren. En daarmee de 

eerstgeborenen van zijn eigen volk net zo’n gruwelijke dood laat sterven als de jongens 

van de slaven. Farao maakt geen onderscheid. Hij houdt zich doof voor het grote 

geschreeuw. Hoe is het mogelijk? Kan een regering zo verslaafd zijn aan haar eigen positie 

aan de top van de piramide, zo vastzitten aan de eigen rijkdom en macht, dat ze daarvoor 

alles en iedereen de dood injaagt? De kinderen en de zwaksten het eerst?  

Dit verhaal toont ons de arrogantie van de macht, het absolute machogedrag, de waanzin 

van je eigen ego als centrum van de wereld: ja, dit bestaat! Ja, er zijn regeringen die eerst 

kiezen voor zichzelf, voor behoud van hun macht. Ten koste van de mensen in hun land. 

Het is makkelijk om namen te noemen en met de vinger naar anderen te wijzen. Niet 

alleen presidenten, maar ook mannen die thuis geweld plegen tegen vrouwen; ouders die 

hun kinderen geen veilig thuis bieden of niet helpen met onderwijs. Jongeren die lak 

hebben aan de maatregelen van de overheid. Maar wie met een vinger naar anderen wijst, 

wijst met drie vingers naar zichzelf. De vraag is: welke keuze maken wij? Blijven we solidair 

met wie lijden onder deze ramp? Of kiezen we voor ons eigen belang, ons eigen plezier?  

Exodus vertelt hoe de God van Israël onderscheid maakt en kiest voor de vrijheid van de 

slaven. Vertelt ook hoe Mozes namens deze God nee zegt; tegen de macht van farao, 

woedend, uit de grond van zijn hart: nee! De onderdrukking moet stoppen. Het doden 

moet stoppen. Het hartverscheurende geschreeuw moet stoppen. 

 

- Zingen: “Lift up your heads”, William James Mathias 

- Evangelielezing: Johannes 12:12-24 

- Zingen: Dit is een dag van zingen (Lied 552, verzen1,2 en 3) 

 

- Preek 2: Ja zeggen 

Leven voorbij de angst – dat is het thema van het verhaal van Palmzondag. ‘Vrees niet, 

inwoners van Sion! Daar komt je koning.’ Leven voorbij de angst - dat thema kunnen we 

in de coronacrisis direct herkennen. Het verhaal van Palmzondag geeft een extra dimensie 

aan ons leven in deze crisistijd: een geloofsdimensie. Ik vraag me af hoe die 

geloofsdimensie ons kan helpen om het in de coronacrisis vol te houden – ook als het 
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misschien nog maanden duurt?  

Dat is voor steeds meer mensen de vraag: hoe houden we dit vol, leven in isolement, 

gescheiden van je kwetsbare ouders of je stervende geliefde. Leven op elkaars lip, met 

stress en soms geweld. Voor velen ook leven zonder werk en inkomen. Het duurt lang, dat 

maakt ons bang. 

Die vraag zie ik ook in het verhaal van Johannes. Er dreigt gevaar. Er is onrust in Jeruzalem 

en de hogepriesters vrezen voor hun positie en beramen plannen om niet alleen Jezus te 

doden, maar ook Lazarus, want door de opleving van Lazarus gaan veel mensen geloven 

in Jezus. De farizeeën zien het gebeuren: ‘Je ziet dat we niets bereiken: kijk maar, de hele 

wereld loopt achter hem aan’. De schaduw van de dood ligt dreigend over dit verhaal. En 

wat doen de mensen? Ze zeggen ja tegen Jezus. Kijk eens hoe zij massaal naar Jezus 

toekomen, hem met palmen en psalmen toezingen. Leven voorbij de angst. 

In deze crisis zet Johannes de mensen centraal. Dat vind ik verrassend, want daarmee 

verandert hij het verhaal van Palmzondag totaal. Wij zijn het meest bekend met het 

verhaal van de andere evangelisten. Dat is het verhaal van de ezel. Jezus stuurt de 

leerlingen erop uit om een ezelin of een veulen te halen. Dat doen ze en ze brengen de 

ezel bij Jezus, leggen hun kleren erop en Jezus gaat erop zitten. Zo gaat hij naar Jeruzalem 

en dan zingen de mensen langs de weg Psalm 118: ‘Hosanna’!  

Johannes draait dat verhaal 180⁰ om. De ezel speelt nauwelijks een rol. We zien hem 
eventjes, in een klein zinnetje: ‘Jezus vond een ezel en ging erop zitten’. Dat is alles. De 

rollen worden omgedraaid. Niet Jezus neemt het initiatief, maar de mensen. We horen 

tweekeer (in vers 13 en 18), dat de mensen Jezus tegemoet gaan. We horen eerst het 

‘Hosanna’ klinken en pas daarna plukt Jezus een ezel van straat en gaat er gauw opzitten. 

Het is de omgekeerde wereld. Het is eerder het verhaal van de menigte mensen, dan van 

Jezus. Zij halen hem binnen. Ze zeggen ja tegen Jezus. 

Waarom ze dat doen, maakt Johannes duidelijk met twee teksten uit de Bijbel. Eerst Psalm 

118:  ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.’ Maar Johannes voegt er iets aan 

toe: ‘de koning van Israël.’ Dat staat niet in de Psalm. Dat komt uit de profeet Zefanja. ‘De 

Koning van Israël, de Here, is in uw midden’ (Zef. 3, 15). Kijk, zegt Johannes: die koning, 

dat is Jezus. Jezus wordt in Johannes’ evangelie een aantal keer koning genoemd, 

bijvoorbeeld door Pilatus. Maar Jezus zegt: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ik ben 

gekomen om van de waarheid te getuigen. Dat laat Johannes zien: de grote menigte kiest 

voor een andere koning en een ander leven, een leven in de waarheid, zoals Bonhoeffer 

het later zou noemen. 

Maar wat is dat voor leven? Dat horen we in de tweede tekst. Daar heeft Johannes zitten 

knippen en plakken. De andere evangelisten citeren de bekende tekst uit Zacharia, over de 

koning die komt op een ezel. Bij Zacharia is het een oproep tot jubelen aan de inwoners 

van Jeruzalem: ‘Jubel luid, gij dochter van Sion! Zie uw koning komt tot u, zachtmoedig, 

rijdend op een ezelin…’ Johannes verandert die tekst ook. ‘Vrees niet, dochter van Sion, zie 

je koning komt.’ Geen oproep tot jubel, maar de oproep: wees niet bang. Dat heeft hij ook 

weer geknipt uit de profeet Zefanja. Direct na die tekst over de koning van Israël zegt 

Zefanja: ‘Vrees niet, Sion, laten je handen niet slap worden. De Here je God is in je midden, 

een held, die verlost. Hij zal zich over je verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over 

mailto:scriba.fonteinkerk@gmail.com


 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Amersfoort,         Robert Kochstraat 2-43817 JM AMERSFOORT  

tel: (033) 4614995 scribaat:  scriba.fonteinkerk@gmail.com      www.fonteinkerk-amersfoort.nl 

je juichen met gejubel’ (Zef. 3, 16-17). 

Die woorden raken mijn ziel. Het zijn niet de menen die juichen voor God, maar God juicht 

over zijn mensen. God die zich verheugt over zijn volk. Zo is God bij je. Dus: vrees niet! 

Bedenk wel dat het volk in die tijd leeft in angst, in de ballingschap, in isolement. Maar in 

die stilte van Gods zwijgen hoort de profeet dat God in zijn liefde denkt aan zijn volk. God 

zal ervoor zorgen, dat ze terug zullen keren naar het beloofde land. God zal hen verlossen 

en alle ellende zal dan voorbij zijn. Vrees niet! 

En juist deze woorden van Zefanja verbindt Johannes met die grote menigte die Jezus 

binnenhaalt en zo ja zegt tegen deze koning. Niet een koning van deze wereld, maar van 

een leven met God, een leven in de waarheid. Dat gaat verder dan fact-checking tegen 

nepnieuws. Het gaat om hart-checking. Wat zijn de waarden waar jij voor leeft? Johannes 

verbindt daarbij de zachtmoedigheid uit Zacharia met de bevrijding uit Zefanja. Bij Jezus 

gaat het om liefde voor God en daarom liefde voor de mensen om je heen. ‘Van vrede 

kwam hij spreken, van leven warm en echt’, zo zongen we. Zo wil de Heer bij ons zijn, zegt 

Zefanja. Zo verheugt God zich over jullie. Hij koestert jullie in zijn stille liefde. En Hij juicht 

over jullie. Bij de moeilijke keuze die jullie maken voor deze koning mag je weten dat je 

door God eeuwig bemind bent. Dat is leven voorbij de angst. Niet alleen nu, in de 

crisistijd, maar ons hele leven. Die geloofsdimensie van Palmpasen geeft uitzicht en 

bemoedigt ons om onze keuze voor het leven vol te houden. 

Gemeente, het is goed om te horen dat premier Rutte ons als burgers prijst als een 

volwassen, democratisch en trots Nederland. Dat raakt ons verstand. Maar dat God over 

ons jubelt als we kiezen voor de waarheid van koning Jezus – dat raakt ons hart.   

Wees niet bang! Je koning komt.  

 

Amen 

 

- Moment van stilte 

- Zingen: “The call” van Ralph Vaughan Williams 

GEBEDEN EN GAVEN 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

- Alternatieve Collecte onder orgelspel, doelen zie elders op deze pagina 

 

 

 

 

 

 

 

- Slotlied: Alles wat over ons geschreven is  (Lied 556, verzen 1 t/m 5) 

- Zegen 

- Zingen: Geef ons genadig, goed God (Gezang 414) 

U kunt uw gave overmaken naar de  

Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, IBAN NL72 SNSB 

0937 0141 09, ovv het collectedoel en de wijkgemeente waar u bent 

ingeschreven. 
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COLLECTEDOELEN 

Diaconaal bezoekwerk 

Door veel dames en heren worden er namens de gemeente diaconale bezoekjes 

afgelegd. Deze mensen doen veel goed werk in het bezoeken van zieken, ouderen en 

jonge moeders. Zij verzorgen de zondagse bloemengroet, een attentie op de verjaardag 

van oudere gemeenteleden en ook wordt er door hen assistentie verleend met het 

koffieschenken na de dienst en op diverse doordeweekse bijeenkomsten. Werk dat 

onze ondersteuning zeker verdient. 

 

Kerk: Jeugdwerk JOP 

Plaatselijk jeugdwerk moet ook ergens kunnen aankloppen om ondersteuning te 

krijgen. Je moet vragen kunnen stellen, ervaringen kunnen delen, ideeën aangereikt 

krijgen als dat nodig is. Daarvoor is het landelijke jeugdwerk georganiseerd Om dit 

draaiende te houden is geld nodig. Binnen de PKN zijn twee organisaties die nauw 

samenwerken actief. JOP en HGJB. Elke wijkgemeente maakt de keuze voor welke 

organisatie men kiest. 

 

 

Onder normale omstandigheden drinken we koffie na de dienst. Deze vorm van 

ontmoeting en gezelligheid moeten we nu missen. Misschien kunnen we elkaar eens 

wat vaker bellen, om op die manier na te praten over de viering? Probeer het eens! 
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