
 
 
 
 
 

 
 

 

HOSANNA ! 
 

KINDERVIERING 

op 14 april 2019 

 

 

 

in de Ontmoetingskerk in Dordrecht 
 
 

  



Welkom 

Muziek 

Aansteken van de kaarsen door Eva 

Stilte 

 

BEGIN 
 

Intochtslied: Lied 218 : 1.2.3 

Groet Eva:  God is altijd om ons heen 

   en ook Jezus is bij ons. 

 vg:  De groeten van God de Vader 

   en van Jezus Christus onze Heer.  

 allen: AMEN.  

Bemoediging en drempelgebed 

 Eva:  Onze hulp komt van de HEER  

 allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 vg:  die trouw is zonder ophouden 

 allen: EN ONS EN ONZE WERELD 

   NOOIT LAAT VALLEN. 

 Eva:  Wij wachten op U, 

zoals mensen van alle tijden. 

Help ons zien en geloven 

dát U komt, telkens weer. 

Soms heel anders dan wij verwachten, 

en toch altijd weer, 

als een vlam van hoop, 

zoals toen met Jezus, 

en zoals nu met zijn goede woorden. 

 vg:  Breng ons thuis, God, 

bij onszelf – bij elkaar – bij u. 

Dat bidden wij 

in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 

 allen: AMEN. 

Zingen: lied 218 : 4.5   daarna gaan we zitten 

  



Gebed om ontferming 

We zingen: Opwekking 18 – Ben je groot of ben je klein 

 

WOORD 
 

Het verhaal van JEZUS die NAAR JERUZALEM gaat, 

verteld uit de Kijkbijbel 

   De jongste kinderen gaan naar de kinderhoek 

Zingen: Lied 435 : 1.4 

 

Zoals het verteld wordt in de Bijbel in Gewone Taal: Lucas 19 : 29-42.44cd 

 

Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van de dorpen Betfage en 

Betanië, bij de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen 

vooruit. 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.’ Misschien 

vraagt iemand: ‘Wat doen jullie daar?’ Dan moet je zeggen: ‘De Heer 

heeft deze ezel nodig.’’ 

De twee leerlingen gingen naar het dorp. Daar gebeurde alles precies 

zoals Jezus gezegd had. Toen de leerlingen de ezel losmaakten, 

vroegen de eigenaars: ‘Wat doen jullie daar?’ De leerlingen zeiden: 

‘De Heer heeft deze ezel nodig.’ 

De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen op de 

rug van de ezel, en lieten Jezus erop zitten. Andere leerlingen 

legden hun jas op de weg. 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: ‘Leve de koning, de man die door God gestuurd is! Vrede in de 

hemel en alle eer aan God!’ 

Tussen de mensen stonden ook een paar farizeeën. Zij zeiden tegen 

Jezus: ‘Meester, zeg tegen uw leerlingen dat ze stil moeten zijn!’ 

Maar Jezus antwoordde: ‘Luister naar mijn woorden: Als mijn 

leerlingen stil zouden zijn, dan zouden de stenen gaan juichen en 

roepen!’ 



Jezus was nu dicht bij Jeruzalem. Toen hij de stad zag, begon hij te 

huilen. Hij zei: ‘Jeruzalem, je inwoners hebben niet geluisterd! 

Vandaag is de vrede heel dichtbij voor hen, maar dat zien ze niet. … 

Jeruzalem, ik ben gekomen om vrede te brengen. Maar jouw inwoners 

hebben dat niet begrepen.’ 

 

   HOSANNA !!! - memoryspel 

(mee)Zingen: Kom op, ga je mee achter Jezus aan 

  we bekijken wat de jongste kinderen hebben gemaakt 

 

De kinderen halen de Palmpasenstokken 

 

Moraal van het verhaal 

 

Feestelijke intocht van de kinderen, terwijl we zingen: Lied 555 

We bekijken de Palmpasenstokken en daarna zingen we Opwekking 240 

met intro door Frank, David en Karin 

 

ANTWOORD 
 

Gebeden, afgesloten met het zingen van het Onze Vader (versie van Elly 

en Rikkert) 

Inzameling   de kleinsten kunnen worden gehaald uit de oppas 

Lezing van Filippenzen 2 : 5-11 (Bijbel in Gewone Taal) 

Tot slot:  Lied 556 : 1.5 

 

ZENDING en ZEGEN 
 

Muziek 

 

 

 

de volgende KINDERVIERING is op 14 juli 

… en op 19 mei om 10 uur is er een JONGERENVIERING 


