Kerk op Schoot viering
liturgie om thuis te vieren in verband met Coronamaatregelen
thema: Palmpasen

Tips:
- lees de viering van te voren door en kijk wat je klaar moet leggen/ op
moet zoeken.
-

print de laatste twee pagina’s uit voor alle aanwezigen (liedjes en
plaatjes)

-

voor wie niet bekend is met Kerk op Schoot; de viering is als volgt
opgebouwd: Eerst vertel je een stukje van het verhaal, daarna kunnen
de kinderen iets doen/beleven. Dat belevingselement gaat in de kerk
meestal tegelijk met het bijpassende liedje. Thuis kan je er ook voor
kiezen om het na elkaar te doen (dus het liedje als afsluiting van het
geheel) of tekst, liedje, beleving, nog een keer het liedje.

-

Pas de viering ter plekke aan naar hoe je kinderen er mee omgaan en
op reageren (en naar de leeftijd)

-

Als je na afloop samen een Palmpaasstok wilt maken moet je de
ingrediënten en benodigdheden natuurlijk wel op voorraad hebben/
aanschaffen.
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Welkom
Toelichting: We steken een kaars aan en spreken een kort gebedje daarbij uit. Bij Kerk op Schoot
komt nu dominee-Beer alle kinderen gedag zeggen. Misschien is er een andere knuffel die dienst
kan doen als begroet-knuffel?
We gaan vandaag samen het verhaal van Palmpasen horen en uitspelen en erover zingen. Fijn dat
we dat met elkaar kunnen doen.
We gaan eerst de kaars aansteken en dan gaan we samen bidden:
de kaars straalt blij
voor jullie en voor mij
We gaan zingen en we bidden
Lieve God, kom in ons midden. Amen
We kennen elkaar natuurlijk wel, maar toch gaan we een welkomstliedje zingen, samen met deze
knuffel. Doen jullie mee?
Hallo hallo

Verhaal – Palmpasen
Jezus op de ezel
Toelichting: als je een hobbelpaard hebt zet je die klaar. Als je dit niet hebt, kan je ook de
kinderen op je knie nemen en doen alsof jouw knieën de ezel zijn.
We hebben vandaag het verhaal over Palmpasen. En dat begon zo. Jezus was samen met zijn
leerlingen boven op een berg. Hij was op weg naar de grote stad Jeruzalem. Jezus was een beetje
zoals de koning of de paus, hij was heel belangrijk.
Hoe reizen belangrijke mensen en koningen?
[ koets, paard, mooie auto]
Maar weten jullie hoe Jezus wilde reizen? Op een ezel!! Wat zegt een ezel?
Is een ezel een mooi en groot dier? Willen jullie ook eens op de ezel?
Kijk de koning komt de stad binnen (melodie: Boer wat zeg je van mijn kippen)
Kijk de koning komt de stad binnen
Kijk de koning rijdt naar de stad
Waarom rijdt hij nou op een ezel,
e-en niet in een mooie koets
Kijk de koning komt de stad binnen
Kijk de koning rijdt naar de stad.
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Jezus in de optocht naar Jeruzalem
Toelichting: we leggen jassen op de grond, en eventueel een schapenbontje of donzen dekbed. De
kinderen mogen voelen en er overheen lopen.
Jezus zat op de ezel. En zo gingen ze naar Jeruzalem. De mensen die waren helemaal blij en
vonden Jezus heel belangrijk. Jezus liep op blote voeten gewoon op de straat – voelt dat fijn? met
blote voeten op de straat? willen jullie voelen?
De mensen legden toen hun jassen op de grond! Zodat het lekker zacht was aan zijn voeten. En
kleden, en hoe voelde dat? Voel maar eens!! (sokken uit en voelen!) En dan zingen we daar ook
een liedje over…

Jezus die loopt in de stad (melodie: Daar zaten zeven kikkertjes)
En Jezus die loopt in de stad op blote voeten rond
De mensen doen hun jas uit en leggen hem op de grond
Want anders doen zijn voeten pijn
en dat is toch niet fijn
Die grote koning zonder pracht loopt zo tenminste zacht
Mensen aan de kant van de weg
Toelichting: we hebben een mandje met takjes buxus of palmbladeren, (je kan een palmtak
tekenen en uitknippen - eventueel met de kinderen ter plekke of van te voren - of je neemt
andere blaadjes uit de tuin) die mogen de kinderen pakken en daar gaan we samen met zwaaien
tijdens het liedje.
Die mensen waren dus heel blij dat Jezus langs kwam. En weet je wat ze toen deden? Ze gingen
zwaaien met takken. Ze hadden toen geen vlaggen en ballonnen, maar ze plukten takken van de
bomen en gingen zwaaien! Kijk ik heb hier ook een tak, en voor jullie allemaal een klein takje.
Wij gaan ook zwaaien tijdens het liedje!!
Wat zijn we blij (melodie: Alles in de wind)
Oh wat zijn we blij, oh wat zijn we blij
Straks komt hij echt voorbij
Zwaai nu maar voor tien zwaai nu maar voor tien
Dan kan hij jou goed zien
Hiep hiep hoera
Voor koning Jezus voor koning Jezus
Hiep hiep hoera
Voor koning Jezus jaja
De mensen noemen Jezus een koning
Toelichting: met een stoel en doeken maken we een troon. Als je het in huis hebt kan je ook een
mantel klaarleggen en een kroon
Al die mensen die riepen ook wat. Weten jullie wat ze riepen? Hosanna voor de koning! Hiep hiep
hoera! Kunnen jullie dat ook Hiep hiep hoera!! Voor de koning!
De mensen noemden Jezus een koning.
Vinden jullie Jezus ook een koning?
Hoe ziet een koning eruit?? Mooie jas aan en een kroon en waar zit hij op? [ een troon]
Jezus die is Gods Zoon (melodie: In Holland staat een huis)
En Jezus is Gods zoon
Hij lijkt zo heel gewoon
En Jezus is Gods zoon jaja
Hij lijkt zo heel gewoon jaja
Maar hij is wel Gods zoon, ja hij is wel Gods zoon
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Koning van iedereen
Dat zie je niet meteen
Hij lijkt niet heel erg mooi of rijk
Hij zegt iedereen is gelijk
Koning van iedereen, koning van iedereen
Hij hoort ook op een troon
Want hij is echt Gods zoon
Dus koning kom nu ook erbij
de troon die is nog voor je vrij
Wat fijn dat je er bent, wat fijn dat je er bent.
Jezus rijdt door de stad
Toelichting: de ouders vormen een rij met poortjes waar de kinderen doorheen mogen lopen.
Daarna vormen de kinderen een poortje. Zijn de kinderen nog klein kan je misschien een poort
maken van twee stoelen met iets erover heen en samen met hen eronderdoor lopen/kruipen?
Jezus ging verder rijden op zijn ezel. En er stonden dus mensen aan de kant van de weg. En die
mensen maakten een poortje waar Jezus doorheen kon lopen en rijden. Dat gaan wij ook doen.
We gaan hier in het pad staan en de papa’s en mama’s maken een poortje en dan zingen we het
liedje en klappen we en bij het ‘van je ras ras ras’ loopt de achterste door alle poortjes heen -etcetera
Alle kinderen komen kijken (melodie: Twee emmertjes water halen)
Alle kinderen komen kijken
Ga eens allemaal aan de kant
De meisjes, kom eens kijken
De jongens kom hier ook maar heen
En loop maar door het poortje heen.
Van je ras ras ras
Rijdt de koning door de plas
Van je voort voort voort
Rijdt de koning door de poort
Van je erk erk erk
Wat een feest in deze kerk
Van je één....twee....drie
sta stil!!

Volgende week Pasen
Toelichting: De lege palmpaasstokken liggen klaar om deze samen te versieren.
Zo we gaan weer allemaal zitten. Want het verhaal gaat nog verder. Jezus gaat naar de grote stad
Jeruzalem. En dan gebeurt er over een paar dagen iets wat niet leuk is. Mensen worden boos op
Jezus en gaan hem dood maken. Als iemand dood gaat ben je dan blij? nee he, dan ben je heel
verdrietig. En vaak wordt iemand dan begraven en komt er een kruisje op zijn graf en dan komt
ie niet meer terug.
Maar bij Jezus was er iets heel bijzonders. Jezus kwam wel weer terug. Hij is opgestaan, zo
noemen we dat. Dat is een beetje moeilijk. Maar het betekent dat alle mensen die heel verdrietig
waren weer blij waren. Omdat ze merkten en voelden dat Jezus nog bij hen was. Er was een
nieuw begin.
En omdat we zo blij zijn gaan we straks een kruis versieren. Een kruis staat voor de dood en voor
Jezus. Maar we willen niet verdrietig blijven maar het heel mooi maken. Dus er komen eitjes aan
en chipjes en een haantje van brood.
Een palmpaasstok heet dat!
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Jezus reed hier…(melodie: Ik heb in tante in Marokko)
Jezus reed hier op een ezel door de stad.
Als een Koning over een zacht kleedjes pad.
Maar wat gaat er nu gebeuren,
want er gingen mensen zeuren,
dat wat Jezus deed niet Gods bedoeling was.
Jezus heeft hierdoor verdriet en pijn gehad,
en vergeten was het zachte kleedjes pad.
Maar met Pasen kwam de morgen,
waarop God heeft kunnen zorgen:
Jezus wijst aan ons altijd het goede pad

Afsluiting
Zo dat was het verhaal. We gaan zo een palmpaasstok knutselen, maar eerst gaan we nog samen
bidden:
Lieve God
dank uw wel dat we dit hier samen mochten doen
samen zingen, samen spelen,
samen horen, voelen en zien.
We zagen Jezus op een ezel en de mensen die gingen zwaaien met takken.
Lieve God,
het is een gekke tijd door het corona-virus,
we hebben geen dagopvang/peuterspeelzaal/school
we kunnen niet naar de kerk.
Gelukkig hebben we elkaar, (gezinsleden noemen)
Wilt U ook bij ons zijn,
als we bang zijn en als we blij zijn?
Zo bidden we u samen: amen

Hoe maak je een Palmpaasstok
Voor het maken van een Palmpaasstok verwijzen we naar deze website van Jong Protestant:

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/palmpasenstok
N.B. in plaats van noten aan de ketting kan je ook nibbit-ringetjes gebruiken (meer geschikt voor
jonge kinderen)
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LITURGIE KERK OP SCHOOT PALMPASEN
Welkom
Hallo hallo

Verhaal - Palmpasen
Jezus op de ezel
Kijk de koning komt de stad binnen
(melodie: Boer wat zeg je van mijn kippen)
Kijk de koning komt de stad binnen
Kijk de koning rijdt naar de stad
Waarom rijdt hij nou op een ezel,
e-en niet in een mooie koets
Kijk de koning komt de stad binnen
Kijk de koning rijdt naar de stad.
Jezus in de optocht naar Jeruzalem
Jezus die loopt in de stad (melodie: Daar zaten zeven kikkertjes)
En Jezus die loopt in de stad op blote voeten rond
De mensen doen hun jas uit en leggen hem op de grond
Want anders doen zijn voeten pijn
En dat is toch niet fijn
Die grote koning zonder pracht
Loopt zo tenminste zacht

Mensen aan de kant van de weg
Wat zijn we blij (melodie: Alles in de wind)
Oh, wat zijn we blij, oh wat zijn we blij
Straks komt hij echt voorbij
Zwaai nu maar voor tien,
zwaai nu maar voor tien
Dan kan hij jou goed zien
Hiep hiep hoera
Voor koning Jezus voor koning Jezus
Hiep hiep hoera
Voor koning Jezus jaja
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De mensen noemen Jezus een koning
Jezus die is Gods Zoon (melodie: In Holland staat een huis)
En Jezus is Gods zoon
Hij lijkt zo heel gewoon
En Jezus is Gods zoon jaja
Hij lijkt zo heel gewoon jaja
Maar hij is wel Gods zoon, ja hij is wel Gods zoon
Koning van iedereen
Dat zie je niet meteen
Hij lijkt niet heel erg mooi of rijk
Hij zegt iedereen is gelijk
Koning van iedereen, koning van iedereen
Wij hoort ook op een kroon
Want hij is echt Gods zoon
Dus koning kom nu ook erbij
de troon die is nog voor je vrij!
Wat fijn dat je er bent, wat fijn dat je er bent.

Jezus rijdt door de stad
Alle kinderen komen kijken (melodie: Twee emmertjes water halen)
Alle kinderen komen kijken
Ga eens allemaal aan de kant
De meisjes, kom eens kijken
De jongens kom hier ook maar heen
En loop maar door het poortje heen.
Van je ras ras ras
Rijdt de koning door de plas
Van je voort voort voort
Rijdt de koning door de poort
Van je erk erk erk
Wat een feest in deze kerk
Van je één....twee....drie
sta stil!!
Volgende week Pasen
Jezus reed hier…(melodie: Ik heb in tante in Marokko)
Jezus reed hier op een ezel door de stad.
Als een Koning over een zacht kleedjes pad.
Maar wat gaat er nu gebeuren,
want er gingen mensen zeuren,
dat wat Jezus deed niet Gods bedoeling was.
Jezus heeft hierdoor verdriet en pijn gehad,
en vergeten was het zachte kleedjes pad.
Maar met Pasen kwam de morgen,
waarop God heeft kunnen zorgen:
Jezus wijst aan ons altijd het goede pad
Afsluiting
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