
LITURGIE zondag 10 april 2022 

Zesde zondag Veertigdagentijd 
Palmpasen 

Tweede passiezondag 
Feestelijke dienst voor jong en oud(er)! 

10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 
Organist: Kees van den Haak 

Ambtsdrager: Marret Uijl, Lector: Jan van den Berg 

                                                                                                     

Welkom in de Dorpskerk 
 

Symbolische Schikking  
in de 40dagentijd - zondag 10 april: 
De discipelen bereiden de Pesachmaaltijd 

voor. Brood en wijn symboliseren de 

verbondenheid met Jezus. 

De buxus takken zijn de  verwijzing naar de 

intocht in Jeruzalem.  

 

 
 
Vanaf 9.00 uur is de kerk open en onder 

vrolijke (kinder)muziek kunnen de 

palmpaasstokken gemaakt worden.  

Er is wat te eten en te drinken en iedereen is 

welkom. Wat hulp hier en daar is wellicht 

welkom! 

 

Voor alle materiaal wordt gezorgd. 

 

 
 

Liturgie: start 10.00 uur 

 
We worden stil 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Welkom: 
O:  Wees welkom allemaal,  

      we hebben hier een uurtje feest  

      met mensen één van hart en geest,  

      dat maakt het leven fijn,  

Allen: voor groot en voor klein. 

 

O: Wees welkom allemaal,  

     een beetje stil en geen kabaal  

     maar zingen mag je allemaal 

     met zingen bid je wel tweemaal  

Allen: dus zing maar samen mee  

           en bid zo voor twee! 

 

Zingen: Bijeen geroepen, uit onze huizen       
              (melodie Geest van hierboven) 
Bijeen geroepen,uit onze huizen,  

elk met zijn eigen levenslied,  

zijn wij gekomen om weer te dromen  

van wat God in ons mensen ziet. 

Wij willen zingen van alle dingen,  

roepen uit donker, roepen om leven,  

roepen om licht om Gods woorden te zien.  

God zal ons horen, Hij schenkt het leven.  

Hij zal ons vragen antwoord te geven,  

samen leven in zijn gloria. 

 

Bijeen gekomen, woord in ons midden,  

samen zijn wij hier in Gods huis.  

Kleinen en groten, niemand verstoten:  

voor wie God zoekt is hier een thuis.  

Bidden en danken, stilte en klanken,  

met elkaar delen, één zijn met velen  

en zingen keer op keer: Jezus is Heer!  

Jong en oud samen zingen nu ‘amen’.  

God in ons midden, verhoor ons bidden.  

Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 
 



 

 

 

 

 

We wensen u een goede Stille Week toe! 
 

  

V: Wij zijn hier bijeen in de Naam van de  

    Heer, 

    die hemel en aarde gemaakt heeft 

A: Hij zal ons helpen 

V: Genade en vrede van God, onze Heer 

     en ook van zijn Zoon Jezus Christus. 

A: zo wil God ons groeten 

 

Gebed 

  

Zingen: lied 288 ‘Wees welkom allemaal’ 

 

Lezing: Lucas 19: 29-40 

 

Luisteren, kijken en zingen: (beamer) 

* En toch is Hij Koning 

* Het leven krijgt weer kleur 

 

Gesprek met de kinderen 

 

Optocht met de Palmpaasstokken terwijl 

we zingen Hosanna, hosanna! (beamer) 

 

Dankgebed 

 

Zingen: Dank U wel voor de sterren     

             (beamer) 

             Lied 371: Onze Vader in de hemel 

 

Collectes en bloemengroet 

 

Slotlied: 552: Dit is een dag van zingen 

 

Zegen met gezongen Amen 

 

Het kinderlied ‘De Here zegent jou’   

                         klinkt. 

 

We blijven zitten tot het lied is uitgespeeld. 

 

  

Collectes:  
1.  Bij Speelstoet kunnen kinderen gratis 
speelgoed uitzoeken. Een speelgoedwinkel 
zonder kassa dus! Speelstoet is er speciaal 
voor gezinnen die weinig te besteden 
hebben en daardoor niet in staat zijn 
speelgoed voor hun kinderen te kopen. De 
meeste winkels zijn één keer per maand 
open. Speelstoet kan niet bestaan zonder 
speelgoed! Wij zoeken speelgoed dat er 
goed, liefst zo goed als nieuw, uitziet. Heeft 
u gebruikt of ongebruikt speelgoed over en 
zoekt u een goede bestemming? 
Elke woensdag is er een mogelijkheid om 
speelgoed af te geven. Voor locaties zie: 
www.speelstoet.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

   Jeugdwerk eigen gemeente 

     

 

 
 

http://www.speelstoet.nl/

