
 

PALMZONDAG 
 

KINDERVIERING 

28 maart 2021 – Ontmoetingskerk Dordrecht 
 

 

 
 

 

 

 

met 

Miranda Jonkheijm, 

Karin Volmer, en 

dominee Kees Streefkerk, 

Marcus van Driel op de orgelbank, 

Evi Broere op de klarinet, 

Frank Versteeg op de saxofoon en 

de zangeressen 

Connie Akkerman, 

Idelette Reehorst en 

Melanie Versteeg 
  



 

Welkom 

Evi en Frank spelen Lied 117-d – Laudate omnes gentes 

Aansteken van de tafelkaarsen 

Stilte 

 

BEGIN 
 

De zanggroep zingt: Lied 288 

Groet vg:  God is altijd om ons heen 

   en ook Jezus is bij ons. 

   De groeten van God de Vader 

   en van Jezus Christus onze Heer.  

 allen: AMEN.  

Bemoediging en drempelgebed 

 vg:  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. 

 vg:  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. 

   Dat bidden wij 

zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. 

 allen: AMEN. 

De zanggroep zingt Lied 218 : 1.2.5 – Dank U voor deze nieuwe morgen 

 

Gebed 

De zanggroep zingt Lied 552 – Dit is een dag van zingen! 

 

  



 

WOORD 
 

Uit de Bijbel: Jezus komt naar Jeruzalem – De Optocht 

   (naar Marcus 11:1-10) 

De zanggroep zingt Hosanna, hosanna, de Koning komt 

We kijken naar de Palmpasenstokken 

 

Aandacht voor het project: het filmpje en het 6e luikje van de poster 

Uit de Bijbel: Jezus wordt gevangen genomen (Johannes 18:1-14) 

We luisteren naar het projectlied 

Gesprekje met de kinderen 

De zanggroep zingt Lied 935 – Je hoeft niet bang te zijn  

 

     ANTWOORD 
 

Gebeden, afgesloten met stilte en Onze Vader 

Informatie over de collectedoelen 

Tot slot zingt de zanggroep De Here zegent jou – 

     Marcel & Lydia Zimmer 

 

     ZENDING en ZEGEN 
 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De volgende Kinderviering is de Overstapdienst op 11 juli, 

… en op 25 april is er nog een Jongerenviering. 

  



. 

 


