
Het is Palmpasen en ik ben ook maar op zoek gegaan naar een ezeltje. Hier in Loenen 
stonden er een paar. Jezus ging op een ezel Jeruzalem binnen. Anders hadden we vandaag in 
de kerk een dienst voor iedereen gehad me als thema: wil jij de ezel zijn? Wil je Jezus en zijn 
boodschap ontvangen en verder dragen. Jezus en zijn boodschap  van zachtmoedigheid, 
liefde, vergeving, er voor elkaar zijn, wil je die boodschap deze wereld indragen en doen?  
Op al die dingen komt het nu ook aan!  
 
Op de rug van grijze ezeltjes staan zwarte lijnen die samen een kruis vormen.  Is dat niet 
wonderlijk. Dit grijze ezeltje draagt zijn kruis. Wie weet wat voor kruis je te dragen hebt in 
deze tijd. Soms zijn het maar kleine dingen, een verjaardag niet vieren, een weekendje weg 
dat niet doorgaat, elkaar even niet zien, er zijn belangrijkere dingen, zeggen we dan. Maar al 
die kleine dingen, kunnen samen toch best groot zijn. Een kruis te dragen. Maar we denken 
zeker ook aan mensen op de IC, aan ieder die iemand verloren heeft, of als zorg geven soms 
heel zwaar wordt. Kruis te dragen.  
 
Het ezeltje draagt de Heer, wij worden gedragen door Hem, je staat er niet alleen voor.  
 
 
Lied 555  

Dans en zing: hosanna voor de koning 
Dans en zing: hosanna voor de heer 
Op een ezel komt Hij aan 
Om naar Jeruzalem te gaan 
Dans en zing: hosanna voor de koning 
Dans en zing: hosanna voor de heer 

 
 
Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 
Hosanna, dat roepen de mensen als Jezus op de ezel de stad Jeruzalem binnenkomt. Dat 
klinkt heel vrolijk. Het komt uit psalm 118. En de woorden eromheen zijn ook wel vrolijk.  
 
 
Lezing Psalm 118 vers 23-26  
 
23Dit is het werk van de HEER, 
een wonder in onze ogen. 
24Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, 
laten wij juichen en ons verheugen. 
25HEER, geef ons de overwinning, 
HEER, geef ons voorspoed. 
26Gezegend wie komt met de naam van de HEER. 
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER. 
 
 
Volop lofprijzing, laten we ons verheugen, maar het Hosannah is toch een gebed. ‘Heer help 
ons’. Dat wordt gevraagd aan degene die komt in de Naam van de Heer, aan de Messias. Dat 



hij ons geluk zal brengen, vrede, genezing. Die verwachting hebben de mensen  van Jezus. En 
Hij zal dat doen, maar vast anders dan ze gedacht hebben. Het wordt voor hem.  Kruis en 
opstanding. Dat is de weg van de vrede. Hosannah. Heer, help ons. Dat kunnen we vandaag 
ook bidden. We weten niet door welke diepte de wereld nog heen zal gaan, maar dat er 
Pasen daagt, dat hopen en vertrouwen we. Hosannah, Heer help ons.  
 
 
Gebed 
Kom onze harten binnen, Koning van Israël, Heer die op een ezel rijdt.  
Deel met ons uw zachtmoedigheid, uw vrede, uw liefde, uw geduld.  
Laat Heer het weer morgen worden na deze nacht die we samen doormaken, 
Heer help ons, in Jezus Naam, help ons hierdoor heen.  
Amen 
 
 
Collecte  

De collecte is op 5 april bestemd voor ons eigen plaatselijke kerkenwerk.  De 
opbrengst is deze keer voor de aanschaf van de videocamera die nu gebruikt wordt 
voor de filmpjes van de overdenkingen op onze website. We vinden het fijn dat we 
op deze manier contact met u kunnen houden, nu we elkaar een tijd niet in onze kerk 
kunnen ontmoeten. 

 
 
Lied 835 couplet 2 en 3 

Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, 
Sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad.  
 
Krimpt ons angstig hart onder eigen smart,  
moet het met de ander lijden,  
Jezus geef het kracht tot beide.  
Wees Gij zelf het licht dat ons roost en richt.  

 
 
Komende week is de stille week, anders stil dan we gedacht hadden. Donderdag staat hier 
een filmpje klaar waarin we het Avondmaal laten zien, u kunt kijken, maar je kunt ook om 19 
uur klaar zitten met een stukje brood en een  beetje drinken om avondmaal mee te vieren. 
Goede vrijdag een ander filmpje over ket kruis. En op Paaszondag staat er een filmpje klaar 
waarin een kind de nieuwe Paaskaars  aansteekt.  Ik wens je een gezegende week toe. 
 
Lied 416  

Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 



Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 


