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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
De kinderen komen binnen met de Palmpasenstokken en zetten 
deze voor in de kerk. 
Welkom en aansteken tafelkaarsen– door de ouderling van dienst 
(o) 
 
(We gaan staan)  
Zingen openingslied LB 218 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen´ 

 
2 Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 
3 Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei.  
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 



  

 
4 Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 
5 Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
Gebed van toenadering besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen.  
 
Zingen lied 425 (Evangelische Liedbundel) ´Dit is de dag´  

Dit is de dag, dit is de dag, 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij, wees daarom blij 
en zingt verheugd en zingt verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, die de HEER ons geeft.  

 
Groet - door de voorganger 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: ZIJN VREDE IS OOK MET U.  
v: Wenst elkaar de vrede. (We gaan zitten)       



  

Bekijken Palmpasenstokken  
Kijkluisterlied ´En toch is Hij koning´ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
Uit de Kijkbijbel ´Het verhaal van Palmpasen´ 
Zingen LB 555 ´Dans en zing: hosanna voor de koning´ 

 

 
refrein: 

 
2 Zwaai de takken heen en weer: 
zegen en vrede voor de Heer! 



  

 
Het verhaal van de vier kliko´s  
Zingen ´Op een ezel komt hij aan´  

Op een ezel komt hij aan.  
Als de mensen Hem zien gaan, 
zijn ze opgetogen. 
Hoor, ze juichen en zijn blij. 
Dat is Jezus! Roepen zij 
en ze komen dichterbij 
om Hem toe te zingen. 
Refrein: 
 Hé, kom mee. Sluit je aan! 
 Waar hij gaat zullen wij gaan. 

Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna 
Hosanna voor de Koning! 

 
Kijk er komen er steeds meer 
en ze leggen jassen neer 
als een rode loper. 
Al die mensen gaan op pad, 
volgen Jezus naar de stad, 
want die Jezus dóét ze wat, 
daarom gaan ze zingen.  
Refrein: 

 
Uitleg Palmpasenstokken 
Zingen lied (Elly en Rikkert) ´Weet je dat de lente komt´  

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. 
 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 
 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
  



  

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan, 
maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan. 
 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan! 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst  

- Kerk en diaconie 
- Sponsorkinderen 

De stichting kinderhulp Dominicaanse Republiek heeft een aantal scholen 
waaronder een dovenschool. Er is wel leerplicht in de Dominicaanse 
Republiek, maar er zijn veel ouders die geen geld hebben om hun kinderen 
naar school te laten gaan. Al een aantal jaren sponsort de kerk van 
Okkenbroek een paar van deze kinderen en hun families. Gezamenlijk 
zetten we de actie voort. 

- ZWO, Moldavië kinderen en ouderen worden gezien 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg 
en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de 
christelijke organisatie Bethania  krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen 
worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp 
bij  hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een 
gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals 
een douche. 

De kerkenraad beveelt alle collectes van harte aan. 
 
Dankgebed en voorbeden 

Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht 
van de Paaskaars 
Stil gebed 
Kijkluisterlied (de Zandtovenaar) ´Onze Vader voor 
Oekraïne’  

 
 



  

GEZEGEND VERDER  
 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 555 ‘Dans en zing: hosanna voor 
de koning’  
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Begin Palmpasen optocht kinderen 
Orgelspel 

 
------------------------------- 

MEDEDELINGEN 
 
De bloemengroeten gaan naar  
Marian Jansen en Franske Veltkamp 
 

 

OPROEP 
 
In de maand mei willen we in de dorpskerk van Bathmen een 
expositie inrichten met als thema ‘veerkracht’. Wat geeft u 
veerkracht? Wat haalt u uit de put? Of wat heeft u steun en houvast 
geboden in moeilijke of onzekere tijden? Dat kan natuurlijk van alles 
zijn…..!! 
Deze expositie omlijst de verschillende activiteiten die we als Alpe 
d’HuZes-teams (LOPEND VUURTJE en FIETSEND VUURTJE) in de 
maand mei in de kerk willen organiseren. 
Stuur uw foto’s of suggesties voor andere objecten of kunstwerken, 
die voor u te maken hebben met het thema ‘veerkracht’ - eventueel 
voorzien van een korte persoonlijke toelichting - vòòr begin mei 
naar: 
Gert Wijnstok  gertwijnstok@gmail.com 
Wil Mandersloot wilmandersloot@solcon.nl 
Hanneke Overduin hanneke.overduin@gmail.com 
We hopen heel veel inzendingen te ontvangen. We kijken er naar 
uit! 
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