
Kerk op Schootviering 10 april 2022 – thema Palmpasen

Lieve kinderen, 

Ik wil jullie zondag graag het verhaal van Palmpasen
vertellen. Dan gaan we ook ezeltje rijden, we spelen dat we
een koning zijn en volgen het blote voetenpad van de
koning. En natuurlijk gaan we ook muziek maken en en
ernaar luisteren. 

Wil jij thuis de liederen alvast oefenen? Hieronder staan ze
met een link naar YouTube.

Tot zondag!

Ds. Beer

Wees welkom allemaal

2 Wees welkom allemaal
en luister naar een mooi verhaal
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent
Hij wil er altijd zijn
voor groot en voor klein.

3 Wees welkom allemaal
een beetje stil en geen kabaal
maar zingen mag je allemaal,
met zingen bid je wel tweemaal
dus zing maar met ons mee
en bid zo voor twee.

Lang leve de koning  https://www.youtube.com/watch?v=09TNEzHUaq8

We zingen alleen het refrein:  Lang leve de koning! Lang leve de koning! Lang leve de 
koning in de gloria! In de gloria, in de gloria!

Palmpasen 
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld https://www.youtube.com/watch?v=swLR5G_4FR4

Wij zwaaien met takken
En pakken de kleden
En spreiden ze uit op de straat
Waar zachtjes en nederig
Jezus de Vredevorst
Langs de wegen gaat

En wij zingen prijs Zijn naam
Hosanna prijs Zijn grote naam

Wij zwieren met palmen
Met bloemen en halmen
En sieren de straten voor Hem
Hij komt op een ezeltje
Jezus de Vredevorst
In Jeruzalem

En wij zingen prijs Zijn naam
Hosanna prijs Zijn grote naam
Hosanna hosanna

https://www.youtube.com/watch?v=swLR5G_4FR4
https://www.youtube.com/watch?v=09TNEzHUaq8


Weet Je Dat De Lente Komt 
Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4

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

“Ik zegen jou in Jezus’naam”  
Tekst & Muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld https://www.youtube.com/watch?v=QImDL6SEsgY 

Ik zegen jou in Jezus’ Naam
Hij bewijst zijn trouw.
Ik zegen jou in Jezus’ naam:
Hij blijft bij jou. 

Een bloem die in de schaduw groeit
Houdt z'n blaadjes dicht dicht
Een bloem bloeit open in de zon
Groeit naar het licht

Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou

Wanneer het leven tegenvalt
Mensen doen je zeer
Bedenk: op wie de regen valt
Groeit naar de Heer

Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou

https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4
https://www.youtube.com/watch?v=QImDL6SEsgY

