
DIENST VOOR JONG EN OUD
 op 10 april 2022 in de Slangenburgse kerk

PALMZONDAG

Thema: De hele wereld

voorganger ds. Helma van Loon
pianist Julian Bohn

Muziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
Kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 277 (de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede zij met u allen. 
A Amen.

Lied: Psalm 118: 1 (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed met als refrein: het kyrie van LB 547
Als afsluiting: LB 547: 2

Gebed, afgesloten met LB 333

De kinderen gaan naar een andere ruimte

SCHRIFT

Evangelielezing: Johannes 12: 12-19
De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden
dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet,
terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van
Israël.’ Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: ‘Vrees niet,
vrouwe Sion, je koning is in aantocht, en Hij zit op een ezelsveulen.’ Zijn leerlingen begrepen
dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich
dat dit over Hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij
waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die
gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte Hem tegemoet; ze hadden gehoord
dat Hij dit teken had verricht. En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets
bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.’



Lied: LB 550

Overdenking

Muziek

Lied: LB 552
TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) Jong Protestant

Lied: LB 551 (terwijl de kinderen in een optocht binnenkomen)

Symboliek rond de palmpaasstok:
• kruis: het lijden en sterven van Jezus
• paars en wit: de kleuren van de 40 dagen en van Pasen 
• groene takjes: de palmtakken bij de intocht van Jezus
• brood: de instelling van het avondmaal
• haan: de verloochening van Petrus
• snoep en andere versiering: vreugde over het nieuwe leven dat Pasen brengt

Slotlied: LB 556

Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Muziek

We drinken koffie, thee of limonade bij de fam. Van Bommel
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