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PaasChallenge: inleven in het paasverhaal 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de 

PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het 

paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in 

bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij 

zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als 

ontdekkend en verrijkend. 
 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. 

Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst. 

DIENSTEN IN DE 40 DAGENTIJD: 

10 apr.  Eredienst – PalmPasen 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

m.m.v. De Wilhelmini’s 

olv. Joke Krist 

 
 

14 apr.  Witte Donderdag 

19:30    ds. Nicolette Vlaming 
 

15 apr.  Goede Vrijdag 

19:30    ds. Nicolette Vlaming 
 

17 apr.  Pasen - Dopen 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 
BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei;  

*Talitha Dijkstra, Skrok 8 

*Michel van der Laan, Vrijburg 16 

 

Collecte: 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Jong Protestant 

http://www.kerkeasterein.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


 

 

 

Muziek voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen  

 

Moment van stilte 

 

Zingen: 288 (2x)           

Goedemorgen, welkom allemaal, 

ik met mijn en jij met jouw verhaal, 

lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

alles mag er zijn! 

God, ik vraag U, kom in onze kring. 

Wees erbij wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met uw verhaal 

verteld in mensentaal. 

 

Bemoediging en groet 

 

Over deze zondag 

 

Uitleg bij de schikking 

 

Liet 550: 1 en 3          

1 Wês bliid no, do dochter fan Sion, 

en jonkfrou Jeruzalem, jubelje_it út! 

Dyn kening sil winne, 

it ryk moat begjinne. 

fan al wat wy lije 

wol Hy ús befrije, 

rjochtfeardich, sêftmoedich, 

yn leafde oerfloedich. 

De ierde sil bloeie fan frede en rjocht, 

troch Him dy’t it seit en it docht. 

 

3 Wês bliid no, do dochter fan Sion, 

en jonkfrou Jeruzalem, jubelje_it út! 

Syn wurden, syn dieden 

ferfolje de ierde. 

Foar joad en foar heiden 

– Hy stoar foar har beiden – 

bringt Hy yn genede 

syn blydskip en frede, 

Hy rydt op in ezel, dat elk Him sa sjocht, 

de Hear dy’t it seit en it docht.

Kyriegebed         

 

Lied 547: 2           



2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal, dat de lieve vrede ons bewaren zal, 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

Gebed van deze zondag 

 

Lezing: Intocht in Jeruzalem 

 

Zandtovenaar Palmzondag  

 

Lied: ‘We gaan voor even uit elkaar’      

 

Overdenking  

 

Orgelspel 

 

Liet 552: 1 en 3          

1 Dit is in dei fan sjongen! 

Foargoed binn’ wy befrijd. 

Gods krêft ha wy ûntfongen, 

syn leafde bliuwt neiby. 

Wiidiepen stiet de doar, 

wy gean dêrtroch yn frede, 

neat ha wy mear fanneden, 

wy libje_as nea hjirfoar. 

 

3 Dit is in dei fan segen, 

in feestdei ljocht en licht 

fan grien op alle wegen, 

fan sinne_en fiergesicht. 

Jou ús dan no de moed  

mei Jo it oan te doaren 

en troch te jaan oan oaren 

jo frede. God is goed!

Intocht palmpaasstokken  

 

Hosanna lied 

 

Hosanna, hosanna, hoera, hoera! 

We hebben een koning, halleluja 

Hosanna, hosanna, hoera, hoera! 

We zingen voor hem: in de gloria 

 

Hij komt op een ezel 

Hij rijdt door de stad 

We hebben nog nooit 

Zo'n koning gehad 

Hosanna, hosanna, hoera, hoera! 

We hebben een koning, halleluja 

Hosanna, hosanna, hoera, hoera! 

We zingen voor hem: in de gloria 

 

Hij komt ook bij ons 

Al zijn we nog klein 

Hij wil in ons hart 

De koning zijn 

Hosanna, hosanna, hoera, hoera! 



We hebben een koning, halleluja 

Hosanna, hosanna, hoera, hoera! 

We zingen voor hem: in de gloria 

 

Dank-voorbeden, stil gebed 

 

Luisterlied: Onze Vader van Elly en Rikkert 

 

Aandacht voor de collecte onder muziek door de blazers.  

 

Afsluitende lezing 

 

Zingen op melodie lied 556        

Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door. 

Uw intocht, Heer, is geen voltooid verleden. 

U wilt aanwezig zijn in onze steden 

en trekt in ieders hart uw eeuwig spoor. 

 

U kiest voor eenvoud tegen overdaad. 

Een ezel is het teken van uw vrede. 

Geen macht, maar liefde gaat er met U mede. 

Een ander lied klinkt nu in onze straat. 

 

Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn. 

Om open oor te krijgen voor wat heden 

onder de mensenkind’ren wordt geleden 

aan onrecht en aan onverdiende pijn. 



 

Uw weerwoord klinkt nog steeds in stad en land. 

Uw beeld, o Heer, zo levend tot op heden, 

wil richting geven aan ons hier beneden 

en brengt de mensen weer in Gods verband. 

 

Zending en zegen 

 

Gezongen Amen (3x)         

 

Koffiedrinken  

 

 


