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Thema: Jezus komt bij Pilatus 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 65: 1  
1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Projectlied 
Met deze verhalen gaan wij richting Pasen 
en volgen de weg zoals Jezus die ging. 
Samen met Hem zijn wij onderweg, 
wij volgen Hem tot aan een nieuw begin. 

Kinderen gaan naar Lange Kinderkerk 

Gebed om vergeving 

Zingen  Psalm 130: 1 en 2 
1. Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here red! 

2. Zoudt Gij indachtig wezen 
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven 
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, 
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen 
uw goedertierenheid. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Lucas 23: 1-25 
door Annet Pols 



Zingen  Lied 586 
1. Zie de mens die in zijn lijden 
teken werd voor alle tijden 
van wat liefde dragen kan. 

2. Weerloos heeft Hij heel zijn leven 
zich aan anderen gegeven – 
weergaloos is Hij alleen. 

3. Die hem ooit op handen droegen 
zijn dezelfden die hem sloegen 
en die vroegen om zijn dood. 

4. Maar nog is zijn hart bewogen 
om hun blinde onvermogen – 
stervende pleit hij hen vrij. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo   

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
Onze Vader  Lied 1006 
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

Collecte   

Kinderen komen in optocht met Palmpaasstokken terug uit Kinderkerk en Oppas 

Zingen  Hosanna, hosanna, wij maken een rij 
Hosanna, hosanna! We maken een rij 
Hosanna, hosanna! Want de Koning komt voorbij 
Refrein: 
Gezegend is Hij Die komt in de naam 
Die komt in de naam van de Heer 
 
Hosanna, hosanna! Hij rijdt door het land 
Hosanna, hosanna! Neem een palmtak in je hand 
Refrein 
Hosanna, hosanna! De vijand opzij! 
Hosanna, hosanna! En dan eindelijk weer vrij 
Refrein 

Hosanna, hosanna! We maken een troon 
Hosanna, hosanna! Het wordt allemaal sjaloom 
Refrein 

Hosanna, hosanna! Maar zie je het niet? 
Hosanna, hosanna! Onze Koning heeft verdriet 
Refrein 



Gesprek met de kinderen 

Slotlied   Lied 247: 1, 2 en 3 
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in ’t wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

3. U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

Wegzending en zegen


