
 
 
 

 
Giotto – Intocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een weg van liefde Johanneskerk, 5 april 2020  2 

Een weg van liefde 
 
viering van Palmpasen in de serie  
‘Van Galilea naar Jeruzalem 
 
 
 
muziek 

welkom - wij steken een kaars aan 

wij bidden ons kyriëgebed 

en horen en zingen: Zoals een moeder zorgt 

 

 

2. Het neemt ons bij de hand, 
dat woord, geduldig voert het ons 
uit angstland weg naar vrijheid. 
Zo onbegaanbaar dwars, die weg, zo hoog 
zo heet en droog - 
laat mij niet moeten gaan 
als Gij niet zelf nabij zijt 

 
3. Een waterval van licht, 

van vreugde en gerede hoop, 
van inzicht en vertrouwen: 
zo overkomt Gij mensen, ik besta 
uw woord en ga. 
Nog weet ik niets van U, 
ooit zal ik u aanschouwen 

 Tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Antoine Oomen  

 
rondom de schrift 
 
overweging met daarin opgenomen het verhaal over de intocht volgens Lukas 
 
Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei 
tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog 
nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt: “Waarom 
maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ (19: 29-31) 
 
Ze brachten het veulen naar Jezus, wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 
Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond 
de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen 
om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam 
van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’(19: 35-38) 

Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook 
jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 
Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je 

 

Johannescentrum 
Huis van verhalen 
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van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze 
zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 

45Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, 46terwijl hij hun toevoegde: ‘Er 
staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van 
gemaakt!’ 47Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de 
leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, 48maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, 
want het hele volk hing aan zijn lippen. (19: 41-44) 

wij horen en zingen: Zovelen stonden langs de weg 

tekst: Michaël Steehouder; muziek: Anneke van der Heide  
 
rondom de tafel  
 
voorbeden 
 
brood en beker: 
 
Hij heeft een bovenzaal gehuurd - 'Hoe vurig 
heb ik verlangd dit pascha nog te vieren - 
 
hier is het dat ik voor het laatst 
met jullie samen ben 
om onze uittocht uit het diensthuis 
te gedenken.’ 
 
Toen wij gegeten hadden en gedronken 
na zegening en dankgebed 
- Iskariot was ook daarbij - 
 
neemt Jezus brood en beker. 

 
Hij schenkt de beker vol 
en zegt 'mijn ziel voor jou’ - 
wij drinken. 
Hij breekt het brood en zegt 
'brood is mijn lichaam, 
maak nieuwe aarde waar geen honger 
heerst'. 
 
Wij kijken elkaar aan, begrijpen niet. 
Ik vraag: Wat wil je hiermee zeggen, meester? 
Dit, zegt hij: deel je brood en levenskracht, 
schenk je hartebloed om liefdeswil 
geef je leven zoals ik het geef 
 
wees mijn zachte kracht 
mijn lichaam en mijn ziel 
in deze wereld. 
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vanuit de stilte van ons hart wensen wij elkaar over alle afstand heen vrede en alle goeds 

en vieren in verbondenheid met elkaar (in onze verbeelding of daadwerkelijk) de maaltijd. 

muziek 

 
We besluiten de kring van gebeden met het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd: 
 
Onze Vader die in de hemelen 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 
 

 
 
wij horen en zingen 

 
 
 

2. God 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. 

 
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 
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 kruisig hem! 

 
 

 
Onze paaskaars en palmtakjes: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, 
vrede die bij ons blijft. 
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wij ontvangen de zegen 
 
muziek 
 
Deze viering is voorbereid en uitgevoerd door ds Toos Wolters en Francis Prins (liturg). De muzikale 
begeleiding  en solozang is van Wick Gispen. 
Inspiratiebron voor deze viering is naast de evangeliën  het boek Jezus, Het verhaal van een leven, 
Shusaku Endo, Kok Kampen, 1973/2018 
 
Met dank aan Martin Feenstra voor het maken van de audiotrack en Harry Dubois voor het online 
beschikbaar maken en verspreiden van de opname.  
 


