Opzet 14 april Palmpasen Thema: laa t je horen!
Bij aanvang van de dienst komen de kinderen binnen met de palmpaasstokken onder het zingen van
een lied: https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM
Welkom door ambtsdrager
Psalm 118: 1 en 3
stil gebed votum groet en drempelgebed
Psalm 118: 5
Zingen:
1. Je mag er zijn. https://www.youtube.com/watch?v=tswItfYt-kU
2. wie ben jij? https://www.youtube.com/watch?v=LE_23RfpXU4&t=88s
Gebed
Zingen: https://www.youtube.com/watch?v=SLOfRyupYfY
Bloemschikking en projectlied couplet 14 april

6e zonda g 14 april
Wi j gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wi j gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Roep maa r hosanna en zwaai met de palmen
Hier komt de koning van vrede en recht
La ten we jui chen en laa t het maa r galmen
Hi j brengt het leven op aa rde terecht!
Wi j gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wi j gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Lezen uit de Bijbel. Lucas 19: 29 – 40 Elvira en Dhelya
Twee leerlingen gaan een ezel halen
29

Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van de dorpen Betfage en Betanië, bij de Olijfberg. Daar
stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. 30 Hij zei tegen hen: ‘Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar
een jonge ezel zien, die vastgebonden staat. Er heeft nog nooit iemand op gereden. Maak hem los en
breng hem hier. 31 Misschien vraagt iemand: ‘Wat doen jullie daar?’ Dan moet je zeggen: ‘De Heer
heeft deze ezel nodig.’’32De twee leerlingen gingen naar het dorp. Daar gebeurde alles precies zoals
Jezus gezegd had. 33 Toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroegen de eigenaars: ‘Wat doen jullie

daar?’ 34De leerlingen zeiden: ‘De Heer heeft deze ezel nodig.’
Jezus rijdt op de ezel naar Jeruzalem35 De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen
op de rug van de ezel, en lieten Jezus erop zitten. 36 Andere leerlingen legden hun jas op de weg. 37 Zo
ging Jezus naar Jeruzalem. Toen hij van de Olijfberg begon af te dalen, werden al zijn leerlingen blij.
Ze dankten God voor alle wonderen die ze gezien hadden. Ze juichten en riepen: 38 ‘Leve de koning,
de man die door God gestuurd is! Vrede in de hemel en alle eer aan God!’ 39 Tussen de mensen
stonden ook een paar farizeeën. Zij zeiden tegen Jezus: ‘Meester, zeg tegen uw leerlingen dat ze stil
moeten zijn!’ 40 Maar Jezus antwoordde: ‘Luister naar mijn woorden: Als mijn leerlingen stil zouden
zijn, dan zouden de stenen gaan juichen en roepen!’
Verhaal voor de jongsten
Zingen: maak een vrolijk geluid voor de Heer ( met de muziekinstrumentjes) (tekst uit de
kinderliedbundel)
We kijken naar een collage op de beamer gemaakt door Frank en Erik over een ´gewone´ koning.
Verhaal voor de ouderen (en de jongsten kunnen dan kleuren)
Stefan, Rob en Lisa laten een proefje zien op de beamer met ‘stenen’. Laat van je horen! (dit filmpje
volgt nog woensdag!
Lied: 552: 1,2 en 3
Inzameling gaven
Gebeden
Onze Vader
Slotlied: 423: 1,2 en 3
Zending en zegen

