
28 maart 2021 St. Joriskerk Bredevoort 
m.m.v.  Voormalige predikanten, organisten en koren van de Koppelkerk 

Liederen van de cd: Klanken uit de Koppelkerk 
ADA-commissie: Bas Brezet en Ap te Winkel 

 
 
Orgelmuziek: Air: Organist Joop Ormel 

Welkom       

Openingslied: Gez 21: 1, 4 en 5: Organist Henk Kremer en gemeentezang 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
4. Hij is 't, die hemelen, zee‰n en aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht openbaarde, 
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houd ook ons zwak geloof in stand. 
Halleluja! Halleluja! 
 
5. O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstig, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Votum en groet: Ds. Maria Baan  
 

Lied: “Wees hier aanwezig” Gelegenhiedskoor  

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag, met hart en ziel. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden  2x 

 
Woord ons gegeven, God in ons midden. 
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, Uw koninkrijk kome. 

Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden  2x 

 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend Uw geest, dat wij worden herschapen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden  2x 

 

 



Dat wij U horen, dat wij u leven, 

mensen voor mensen, allen voor allen. 

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden  2x 

 

Thema: Het verhaal gaat door      

Palmzondag en Belijdenis : Ds. Akke Fokje Stienstra 

lezing uit Mattheus 21: 1 -17: Ds. Akke Fokje Stienstra 

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg» kwamen, stuurde Jezus er 

twee leerlingen op uit. 2.Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct 

zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de 

dieren los en breng ze bij me. 3. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer 

heeft ze nodig.” Dan zal men» ze meteen meegeven.’ 4Dit is gebeurd opdat in vervulling 

zou gaan wat gezegd is door de profeet: 5.‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, 

hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ 6.De 

leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7.Ze brachten de 

ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 

8.Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen 

van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9.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 hemel»!’ 10.Toen hij 

Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men 

weten. 11.Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in 

Galilea.’ 12.Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of 

verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers 

omver 13.en riep hun toe»: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” 

maar jullie maken er een rovershol van!’ 14.Toen kwamen er in de tempel blinden en 

verlamden naar hem toe, en hij genas hen. 15.De hogepriesters en de schriftgeleerden 

zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor 

de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. 16.Ze gingen hem 

vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit 

gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten 

zingen»”?’ 17. Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht 

doorbracht. 

Lied: Eens als de bazuinen klinken: organist  Jan Stronks 

1.Eens, als de bazuinen klinken,   
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is Uw pleit beslecht. 
 

6. Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed. 

Belijdenis van toen: Ds. Wim Bisschop 

Apostolische geloofsbelijdenis   

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 

Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria; 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle; 



Ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; 

Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in den Heiligen Geest. 

Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 

Vergeving der zonden; 

Wederopstanding des vleses; 

En een eeuwig leven. 

 

Lied: Tel uw zegeningen: Soli Deo Gloria  

Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit. 
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. 
Tel uw zegeningen tel ze een voor een. 
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 
Refrein: Tel uw zegeningen, een voor een. 
Tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze alle, noem ze een voor een. 
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 
Drukken ‘s levens zorgen u soms zwaar terneer. 
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer. 
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien. 
Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vlien. 
Refrein: Tel uw zegeningen …… 
 
Zo in alle moeiten zorgen zonder tal. 
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. 
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe. 
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. 
Refrein: Tel uw zegeningen …… 
 
Belijdenis van nu : Ds. Anneke de Hoop  

Belijdenis van nu lezen 
          
Ik geloof in de lach van een kind          
In de goedheid van alle mensen          
Ik geloof in de bloemen en de dieren om me heen       
In de zon en de maan          
  
Ik geloof in elke nieuwe lente          
in onze verantwoordelijkheid voor wat de wereld worden zal     
Ik geloof in een begin           
in dat alle kleine beetjes helpen          
Ik geloof in dat wij anderen gelukkig kunnen maken      
  
Ik geloof in het leven          
Door de Vader ons gegeven          
Ik geloof in de toekomst          
van het Liefderijk van mensen          
ons voorspeld door Jezus,          
wiens God ons steeds nabij is.   
Amen             
        
 



Gezang 350: 1,4: Organist Jan Berenschot  

1. God, die leven 

hebt gegeven 

in der aarde schoot, 

alle vrucht der velden 

moeten we U vergelden, 

dank voor 't daag'lijks brood. 

 

4. Wil dan geven, 

dat ons leven 

zelf ook vruchtbaar zij. 

Laat in goede daden 

't woord van uw genade 

opgaan, sterk en vrij.  

 

Dankgebed en voorbeden: Ds. Alex Hoorn  

Het verhaal gaat door – Epiloog     

Gedicht: Leven vol geluk 

In de survivaltocht die “leven” heet 

Is het goed om te weten 

Dat er altijd Iemand om je geeft 

Die jou nooit zal vergeten 

 

Je kunt het vaak op eigen kracht 

Geniet er dan ook van 

Als jij zegt: “ik wil het echt”! 

Weet Ik dat jij het kan 

 

Maar soms is het wat wankel 

Balancerend op het koord 

Weet dan dat aan je levenslijn 

Er Iemand is die hoort 

 

Je bent gezekerd voor het leven 

Dat lijntje kan niet stuk 

Ik wens je echt van harte 

Een leven vol geluk     

 

Trumpet tune: Jan Stronks (orgel) en Gert Venderbos (trompet) 

 

Zegen: Ds. Anne van Voorst  

 

Gezang 456:3 Amen, Amen, Amen: Organist Henk Kremer en gemeente 

Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen 

Jezus Christus, onze Heer 

Amen, God, u dank en eer 

 

De Heilige stad: Jan Stronks (orgel) en Gert Venderbos (trompet)  


