
 

Viering voor Jong & Oud  

Palmzondag 10 april 2022 
 
    

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 

      te Rhenen 
  

 
Thema: De koning van liefde komt binnen. 

 
voorganger:  ds. Bram Bregman 

muziek:   hr. Rudolf van Tilborg 
lector:  mw. Liesbeth van den Berg 

………………………………… 
 

Orgelspel 
  

Moment van verstilling 
 

Welkom  
 

Lied: Klim in de hoogste bomen…  
(de kinderen komen binnen met hun Palmpasenstokken) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Vertel op alle wegen, 
dat Hij in aantocht is. 
Hij brengt ons heil en zegen, 
geen vijand houdt Hem tegen, 
geen macht die sterker is. (2x) 
 
3. Vlag met de groene twijgen 
en maak voor Hem ruim baan! 
Wij, die naar vrede hijgen, 
wij kunnen niet meer zwijgen: 
‘Zijn Koninkrijk breekt aan!’ (2x) 

 
Aanvangswoord en groet                                       (staande) 
 

voorganger: Onze Helper is de HEER, 

allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
voorganger: die meegaat langs hoogten en diepten, 
   de weg wijst naar wat tot vrede leidt 
allen:  en die ons vasthoudt, kome wat komt. 

 

voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 
  thuis en hier, van God de Vader, 
  en van Jezus onze Heer, 
  in de ruimte van de heilige Geest. 

allen:  Amen. 
                       (we gaan weer zitten) 
 

Aandacht voor het 40-dagenproject: Ben je klaar voor het feest? 
 
Projectlied: Een slinger van verhalen 
 
Een slinger van verhalen gaat 
als teken door de tijd 
Vertelt wat ons te wachten staat: 
dat God zijn volk bevrijdt. 
 
Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
Ontdekt: dat feest is hier! 
 
Laat horen dat je vrolijk bent, 
De koning komt eraan. 
Hosanna, maak zijn naam bekend! 
En laat hem binnengaan. Refrein 

 
Inleiding op de dienst en het creatieve deel 

 



Lezing: Johannes 12: 12 - 19 
 

Lied: Koning naaste… (melodie: Zeg eens herder, waar kom jij…) 
 
1. Koning naaste, waar kom jij vandaan? 
Ik kom uit de verte uit Gods goedheid aan. 
In het land van Juda, daar bij de Jordaan. 
 
2. Koning naaste, wat kom jij daar doen? 
In de strijd mij wagen, om het recht te doen. 
Pais staat in mijn wapen, vree in mijn blazoen. 
 
3. Koning naaste, zeg mij, wat is recht? 
Recht, dat zijn de woorden, eeuwenlang voorzegd; 
waren ze verloren, ik breng ze terecht. 

 
4. Koning naaste, voor wie kom je dan? 
Ik kom voor de kleine die niet spelen kan, 
zieke en onreine, jan en alleman. 
 
5. Koning naaste, waar is jouw paleis? 
Needrig is mijn woning, simpel is mijn wijs, 
vreugde mijn beloning, ’t woord van God mijn spijs. 
 
6. Koning naaste, kom, de wereld wacht, 
Doe het kwaad verdwijnen, liefdevol en zacht, 

kom toch helder schijnen in de donkere nacht. 
 

We gaan in vier groepen creatief aan het werk: 
 

• palmtakken-groep 
• ezel-groep 
•  poort-groep 
• zanggroep  

 
Na de creatieve verwerking spelen we met heel de kerk de intocht 
na – en we zingen: 

 
Lied: Hosanna hosanna we maken een rij… 
 

1. Hosanna, hosanna    Refrein:     
We maken een rij    Gezegend is Hij 
Hosanna, hosanna    Die komt in de naam 
en dan eindelijk weer vrij.       Die komt in de naam van de Heer 

 
 
 



2. Hosanna, hosanna     
Hij rijdt door het land         
Hosanna, hosanna 
Neem een palmtak in je hand    
 
Refrein:       
Gezegend is Hij       
Die komt in de naam       
Die komt in de naam van de Heer 
 
3. Hosanna, hosanna 
De vijand opzij! 
Hosanna, hosanna 
Want de Koning komt voorbij (Refrein) 
 
4. Hosanna, hosanna 
We maken een troon 
Hosanna, hosanna 
Het wordt allemaal sjaloom (Refrein) 
 
5. Hosanna, hosanna 
Maar zie je het niet? 
Hosanna, hosanna 
Onze koning heeft verdriet (Refrein) 

 
De kinderen gaan met hun Palmpasenstokken de wijk in… 
 

Boodschap in 2 zinnen. 
 
Lied van de zanggroep. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Aandacht voor de collecten 
 

Slotlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar… (AWN 3:19) 
 

Zegen 
 

Muziek 


