
De Morgenster , 2 april 2023 
6e zondag van de Veertigdagentijd: 

 
‘Palm- en passiezondag’ 

 
Thema: ‘Dansend naar Jeruzalem’ 

 

 
 
 

‘Hosanna voor de zoon van David!’ wordt er geroepen als Jezus gezeten op een 
ezelin Jeruzalem binnenkomt. Even later wordt dat door kinderen in de tempel 
herhaald. De Bijbel in Gewone Taal vertaalt dit als: ‘Alle eer aan God! Leve de Zoon 
van David!’ 
Matteüs is de enige van de evangelisten waarbij de mensen Jezus toeroepen als 
‘Zoon van David’. Dat roept associaties op aan koning David! In het verhaal uit 2 
Samuël 6 haalt David schaars gekleed en dansend de ark in Jeruzalem binnen. 
Over deze twee scènes samen zal het gaan. Zo zullen we de Goede of Stille week 
beginnen 

 
- De voorbereiding - 

 
Inleidende muziek 
Luiden van de bel 
Aansteken van de kaarsen  
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
De kinderen komen binnen met hun palmpaasstokken. Onder muziek lopen zij door 
de kerk. Weer beneden aangekomen zingen wij met de kinderen ‘Wij zwaaien met 
takken’ [Hemelhoog 195] 
 
Groet en bemoediging 
 
Schriftlezing: Matteüs 21: 1-11 [Uit de Bijbel in Gewone taal] 
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Zingen: ‘Dans en zing: hosanna voor de koning’ [555] 
 
Drempelgebed en gebed om ontferming 
 
Zingen: ‘Jezus, om uw lijden groot’ [558], couplet 1 en 2  
 
Toelichting op de bloemschikking 
 
Moment met de kinderen, besloten met het projectlied, couplet 2 voor Palmpasen 
 

- De dienst van het Woord - 
 
Gebed bij de opening van de H. Schrift 
 
Schriftlezing: 2 Samuël 6: 12-23 [NBV21] 
 
Zingen: ‘Kom mee, zei David, allemaal’ [173] Couplet 1 en 2 
 
Schriftlezing: Matteüs 21: 10-17 [NBV21] 
 
Zingen: Psalm 122, couplet 1 en 2 
 
Overweging  
 
Zingen:  ‘O liefde die verborgen zijt’ [561] 

 
- De dienst van gebeden en gaven - 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
De voorbeden worden beantwoord met 368d 
 
Mededelingen en toelichting op de collecten 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: ‘Alles wat over ons geschreven is’ [556] 
 
Zending en zegen 
Gezongen Amen 
Uitleidend orgelspel 
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