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Opmaat naar nieuw leven
Hosanna! Gezegend de Komende
in de naam des Heren.
Marcus 11, 9b
♫

Toen Jezus naar de stede ging

Al.: Toen Jezus naar zijn stede ging
Zes dagen voor zijn lijden,
Ten naderde een lange stoet
die hem een welkom wijdde:
Wij zingen Hosanna, de koning ter eer;
Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Zij hebben kleren uitgespreid,
Hem toegezwaaid met palmen;
Zij lieten heel Jeruzalem
Van hun nieuw lied weergalmen.
Wij zingen Hosanna, de koning ter eer;
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
De kinderen der joden mee,
Zij wilden Jezus prijzen;
Zij zongen met hun hoge stem
Op nooit gezongen wijzen.
Wij zingen Hosanna, de koning ter eer;
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
Wij voeren naar Jeruzalem
De Koning met ons mede;
Wij trekken uit het Oud Verbond
Om 't Nieuwe te betreden.
Wij zingen Hosanna, de koning ter eer;
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
Jeruzalem, o hemelstad,
Hier komt uw Koning binnen;
De vijandschappen gaan voorbij
De liefde mag beginnen.
Wij zingen Hosanna, de koning ter eer;
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
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 Woord van welkom
Vandaag begint na een lange tijd van vasten en inkeer
de meest intense week van het kerkelijk jaar.
De week van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer.
Met Hem, die mens werd om onder ons te wonen
en deel te hebben aan ons menselijke bestaan,
mogen wij deze week ingaan.
Vandaag vieren we hoe Jezus
als koning Jeruzalem wordt binnengehaald.
Juichend en zingend heet het volk Hem welkom,
maar de feeststemming slaat om in benauwdheid
en de stemmen die van vreugde juichen
zullen later deze week schreeuwen 'Kruisigt Hem'.
Laten wij ons hart dan openen om Jezus binnen te laten
en mét Hem deze week in te gaan.


Palmwijding

V.: Kleine groene takken, zij horen erbij vandaag op
Palmzondag. Ze vertellen op hun eigen wijze het verhaal
van deze dag. Zij zijn voor ons een heilig teken, herinnering
aan Jezus van Nazaret, Koning in dienstbaarheid.
(de voorganger neemt een takje in de hand en vervolgt:)
Dienst van het Woord
 Lezing van de intocht,
Marcus 11, 1-10
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Toegejuicht door de massa komt Jezus in de
hoofdstad aan als een vredevorst, gezeten op een
ezel.
V.: Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden, in
de richting van Betfage en Betanië op de olijfberg, zond Hij
twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: “Gaat naar
het dorp daar vóór u, en bij uw binnenkomst is het eerste
dat ge zult vinden een veulen dat vastgebonden staat en
waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt dat los en
brengt het hier. En als iemand u de aanmerking maakt:
Wat doet ge daar? antwoordt dan: De Heer heeft het
nodig, maar Hij stuurt het spoedig weer hier terug.” Zij
gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een
deur buiten op straat. Ze maakten het los, maar sommige
mensen die daar in de buurt stonden riepen hun toe: “Wat
doet ge daar, om zo maar dat veulen los te maken?” Ze
antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de mensen
lieten hen ongemoeid. Ze brachten het veulen bij Jezus,
legden er hun mantels overheen en Hij ging er op zitten.
Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen
groene takken die ze in het veld gehakt hadden. De
mensen die Hem omstuwden, jubelden: “Hosanna;
Gezegend de Komende in de naam des Heren; geprezen
het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in
den hoge!”
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God.



Openingsgebed
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Almachtige eeuwige God,
Gij hebt uw Zoon met menselijkheid bekleed
en Hem het kruis van de dienstknecht doen dragen.
Geef dat wij als dienaren de Meester volgen
tot in het lijden waarin Hij ons is voorgegaan,
om eenmaal ook te delen in de vreugde van zijn
verrijzenis. Hij die met U leeft en heerst...
 Uit de profeet Jesaja 50, 4-7
De lijdende dienaar verzet zich niet wanneer Hij wordt
geslagen en beschimpt.
God, de Heer, heeft mij de gave van het woord
geschonken. Ik versta het de ontmoedigden moed in te
spreken. Elke morgen spreekt Hij zijn woord; elke morgen
richt Hij het woord tot mij, en ik luister met volle
overgave. God, de Heer, heeft tot mij gesproken en ik heb
mij niet verzet; ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik
aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard
uitrukten, en mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij
smaadden en mij bespuwden. God, de Heer zal mij
helpen; daarom zal ik niet beschaamd staan, en zal ik geen
spier vertrekken. Ja, ik weet dat ik niet te schande zal
worden. Zo spreekt de Heer. – Wij danken God.
 Lezing van het lijdensverhaal volgens Marcus, 14,
1 – 15, 47.
Lezing van het lijdensverhaal
Anderen heeft Hij gered, maar niet zichzelf. Zoals
Jezus geleefd heeft, zo is Hij ook gestorven.
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De tekst van het lijdensverhaal kan worden
gedialogeerd: V = verteller; † = Christus;
A = andere Bijbelse personen.

v Men bracht Jezus naar de hogepriester,
waar alle hogepriesters,
oudsten en schriftgeleerden bijeenkwamen.
Petrus volgde Hem op een afstand
tot op de binnenplaats van het paleis van de
hogepriester en nam plaats onder het dienstvolk
om zich bij het vuur te warmen.
De hogepriesters en het hele Sanhedrin zochten naar een
getuigenis tegen Jezus om Hem ter dood te kunnen
brengen, maar zij vonden er geen.
Wel brachten velen valse getuigenissen tegen Hem in,
maar hun getuigenissen stemden niet overeen.
Toen traden enige valse getuigen tegen Hem op die
verklaarden:

A 'Wij hebben Hem horen zeggen:
Ik zal deze door mensenhanden gemaakte tempel
afbreken en in drie dagen een andere opbouwen
die niet door mensenhanden is gemaakt'.

v Maar ook daaromtrent was hun getuigenis niet
eensluidend. Toen stond de hogepriester in hun midden
op en hij vroeg aan Jezus:

A 'Geeft Ge in het geheel geen antwoord?
Wat getuigen deze mensen tegen U?'.
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V Maar Jezus bleef zwijgen en gaf volstrekt geen
antwoord.
Daarop stelde de hogepriester Hem nog een vraag:

A 'Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende?'.
v Jezus antwoordde:

†

'Ja, dat ben Ik: en gij zult de Mensenzoon zien zitten
aan de rechterhand van de Macht
en komen met de wolken des hemels'.

v Toen scheurde de hogepriester zijn gewaad en riep uit:
A 'Waartoe hebben wij nog getuigen nodig?
Ge hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u?'

v Allen spraken het vonnis uit, dat Hij de dood
verdiende. Daarop begonnen sommigen Hem te
bespuwen en, na zijn gelaat bedekt te hebben, Hem met
de vuist te slaan terwijl ze zeiden:

A 'Wees nu eens profeet!.
v Ook de knechten dienden Hem slagen toe.
Terwijl Petrus zich beneden op de binnenplaats bevond,
kwam daar één van de dienstmeisjes van de hogepriester.
Toen zij Petrus zag die zich zat te warmen,
keek ze hem eens aan en zei:

A 'Jij was ook bij Jezus de Nazarener'.
v Maar hij ontkende het:
A 'Ik weet niet, ik begrijp niet wat je bedoelt'.
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v. En terwijl hij wegging naar het poortgebouw kraaide
een haan. Maar toen het meisje hem daar opmerkte,
verzekerde ze nog eens aan de omstanders:

A 'Die is er ook een van'.
v Hij ontkende het opnieuw.
Even daarna zeiden de omstanders op hun beurt tot
Petrus:

A 'Waarachtig, jij bent er ook een van;
je bent toch ook een Galileeër'.

v Toen begon hij te vloeken en te zweren:
A 'Ik ken die man niet waarover jullie het hebben'.
v Onmiddellijk daarop kraaide een haan voor de tweede
keer.
Nu herinnerde Petrus zich hoe Jezus tot hem gezegd had:
Voordat een haan tweemaal kraait,
zult ge Mij driemaal verloochenen.
En hij barstte in tranen uit.

v In de vroege morgen kwamen zij tot een besluit:
de hogepriesters met de oudsten en schriftgeleerden,
heel het Sanhedrin. Zij boeiden Jezus,
voerden Hem weg en leverden Hem uit aan Pilatus.
Pilatus stelde Hem de vraag:

A 'Zijt Gij de koning der Joden?'.
v. Hij antwoordde hem:
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† 'Gij zegt het'.
v Toen de hogepriesters
vele beschuldigingen tegen Hem inbrachten,
ondervroeg Pilatus Hem weer en zei:

A 'Geeft Gij in het geheel geen antwoord?
Zie eens wat voor beschuldigingen ze tegen U inbrengen'.

v Maar Jezus gaf volstrekt geen antwoord meer, zodat
Pilatus verbaasd was. Nu was hij gewoon bij elk feest één
gevangene vrij te laten, degene om wie zij vroegen.
Er zat juist een zekere Barabbas gevangen
onder de oproermakers; zij hadden bij het oproer een
moord begaan. Het volk kwam opzetten en begon te
vragen dat hij voor hen zou doen zoals altijd.
Pilatus antwoordde daarop met de vraag:

A 'Wilt ge dat ik de koning der Joden zal vrijlaten?'
v Hij zag wel in
dat de hogepriesters Hem uit nijd overgeleverd hadden.
Maar de hogepriesters hitsten het volk op te vragen dat hij
toch liever Barabbas moest vrijlaten.
Nu nam Pilatus weer het woord en vroeg hun:

A 'Wat moet ik dan doen met Hem
die gij de koning der Joden noemt?'.

v Nu schreeuwden ze opnieuw:
A 'Kruisig Hem!'.
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v Daarop vroeg Pilatus hun:
A 'Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?'.
v Maar zij schreeuwden nog harder:
A 'Kruisig Hem!'
v Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven
liet hij Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen
en gaf Hem over om gekruisigd te worden.
Nu brachten de soldaten Hem het paleis binnen,
dat wil zeggen het pretorium,
en riepen de hele afdeling bij elkaar.
Ze hingen Hem een purperen kleed om,
vlochten een doornenkroon en zetten Hem die op.
Vervolgens gingen zij Hem het saluut brengen:

A 'Gegroet, koning der Joden'.
v Zij sloegen Hem met een rietstok op het hoofd,
bespuwden Hem
en brachten Hem hulde door op de knieën te vallen.
Nadat zij hun spel met Hem gedreven hadden,
ontdeden zij Hem van het purperen ldeed, trokken
Hem zijn eigen kleren aan en voerden Hem weg om
Hem te kruisigen. Zij vorderden een voorbijganger die van
het veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander
en Rufus, tot het dragen van zijn kruis. Zo brachten ze Hem
naar de plaats Golgota, wat vertaald wordt met
schedelplaats. Daar boden ze Hem met mirre gekruide
wijn aan, maar Hij weigerde.
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Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren
en dobbelden om wat ieder krijgen zou.
Het was het derde uur toen ze Hem kruisigden.
Het opschrift met de reden van zijn veroordeling luidde:
De koning der Joden.
Samen met Hem kruisigden ze ook twee rovers,
de een rechts de ander links van Hem.
Zo ging in vervulling dit Schriftwoord: Hij is onder de
booswichten gerekend. Voorbijgangers hoonden Hem
terwijl ze het hoofd schudden en zeiden:

A 'Ha, Gij daar
die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt,
kom van het kruis af en red U zelf .

v In de zelfde geest zeiden de hogepriesters en de
schriftgeleerden spottend onder elkaar:

A 'Anderen heeft Hij gered,
maar zichzelf kan Hij niet redden.
Die Messias, die koning van Israël,
laat Hem nu van het kruis afkomen;
dan zullen we zien en geloven!'.

v Zelfs die samen met Hem gekruisigd waren,
voegden Hem beschimpingen toe.
Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele
land, tot aan het negende uur toe.
34 En op het negende uur riep Jezus met luider stem:

†

`Eloï, Eloï, lama sabaktani!'.

v Dit is vertaald:
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Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
Enkele omstanders die het hoorden zeiden:

A 'Hoor, Hij roept Elia'.
v Een van hen ging een spons halen,
drenkte die in zure wijn, stak hem op een rietstok
en bood Hem te drinken terwijl hij zei:

A 'Laat me begaan!
We willen eens zien of Elia Hem er af komt halen'.

v Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.
(Hier knielen allen gedurende enige tijd.)

v Toen scheurde het voorhangsel van de tempel
van boven tot onder in tweeën.
De honderdman die tegenover Hem post had gevat
en zag dat Hij onder zulke omstandigheden de geest had
gegeven, riep uit:
A 'Waarlijk, deze mens was een Zoon van God'.

v Er stonden ook vrouwen op een afstand toe te kijken;
onder hen bevonden zich Maria Magdalena,
Maria, de moeder van Jakobus de jongere en van Joses, en
Salóme. Zij waren Hem in de tijd dat Hij in Galilea verbleef
gevolgd om voor Hem te zorgen;
verder nog vele andere vrouwen
die met Hem naar Jeruzalem gekomen waren.
Het was al avond geworden en het was voorbereiding, dat
wil zeggen de dag voor de sabbat.
Jozef van Arimatéa, een vooraanstaand lid van de
Hoge Raad, die zelf ook in de verwachting van het
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rijk Gods leefde, waagde het daarom naar Pilatus te
gaan en te vragen om het lichaam van Jezus.
Pilatus stond er verwonderd over dat Hij reeds dood zou
zijn; hij liet dan ook de honderdman roepen
en vroeg hem of Hij al gestorven was.
45 Nadat hij door de honderdman op de hoogte was
gebracht, stond hij welwillend het lijk aan Jozef af.
46 Deze kocht een lijnwaad, nam Hem van het kruis
en wikkelde Hem in het lijnwaad.
Daarop legde hij Hem in een graf, dat in de rots was
uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang ervan.
Maria Magdalena en Maria de moeder van Joses
zagen toe waar Hij werd neergelegd.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Moment van stilte
♫
Jezus, heilig door uw lijden
Jezus, heilig door uw lijden,
door uw niet te delen pijn,
die Gij droeg zonder te strijden,
zonder ooit ontrouw te zijn.
Man van smarten, spot en hoon
bid voor mij, Maria’s Zoon.
Langs het pad van pijn en smarten
heeft uw voet de weg getast,
toen Gij moe en droef van harte
viel onder het kruis, uw last.
Man van smarten, spot en hoon
bid voor mij, Maria’s Zoon.
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Symbolische schikking
♫
Pelgrimstocht der mensen
Pelgrimstocht der mensen; veertig jaar woestijn,
onvervulde wensen, - 't Land zal heerlijk zijn!
Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om?
God, trek in ons midden; kom Heer Jezus kom.
God, trek in ons midden; kom Heer Jezus kom.
Vrucht van eenzaam sterven, 't leven overwon!
Wij gaan 't Land nu erven, God is zelf haar zon.
Trekkers vol vertrouwen, werpt uw last op Hem.
God is zelf aan 't bouwen, 't nieuw Jeruzalem.
God is zelf aan 't bouwen, 't nieuw Jeruzalem.
 Geloofsbelijdenis
Pr.: Een mens, verraden en vernederd,
gehangen als een slaaf, vermoord.
Jezus van Nazaret is niet de enige die roept:
waarom mij verlaten? Midden in ons leven staat het kruis
van ontrouw en haat, lijden en dood.
Maar laten wij rechtop gaan staan:
deze Jezus, levend als geen ander, gehoorzaam tot de
dood, Hij heeft het uitgehouden.
Hij zal niet te schande worden.
Wij noemen zijn naam met ere, wij belijden:
Hij was een Zoon van God, Hij, Jezus Christus, de Heer.
Pr.: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich
niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
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Al: Hij heeft zichzelf ontledigd
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
Pr.: En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd
door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan
het kruis.
Al.: Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, tot de
dood aan het kruis.
Pr.: Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam verleend die boven alle namen is.
Al.: Opdat bij het noemen van zijn naam
iedere knie zich zou buigen in de hemel,
op aarde en onder de aarde.
Pr.: En opdat iedere tong zou belijden,
tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.
Al.: Tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.
 Voorbede
Richten wij ons in vertrouwen tot de Vader die ons zijn
Zoon als voorspreker gegeven heeft.
Bidden we voor de Kerk:
dat zij door de viering van Christus' lijden, dood en
verrijzenis een teken mag zijn van Gods liefde in de
wereld. Laat ons bidden.
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Bidden wij voor hen die verantwoordelijkheid dragen
als leiders van de volkeren:
dat zij niet uit zijn op macht en bezit, maar hun taak
vervullen als dienst aan de mensen die hun zijn
toevertrouwd. Laat ons bidden.
Bidden we voor mensen die de weg van Jezus gaan door
hun eigen lijden:
dat zij kracht ontvangen om hun eigen kruis te dragen
in verbondenheid met de Heer. Laat ons bidden.
Bidden we voor onszelf:
dat wij in de komende Goede Week geraakt worden en
door de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Pasen Christus beter leren kennen en zo dichter bij God
mogen komen. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
Almachtige God, zozeer hebt U ons lief dat U uw
eniggeboren Zoon gezonden hebt als mens in onze wereld,
om door zijn lijden, dood en verrijzenis de weg tot eeuwig
leven voor ons toegankelijk te maken.
Luister dan naar ons gebed en geef ons wat wij nodig
hebben om de weg van de Heer te gaan, door diezelfde
Christus onze Heer. Amen.
Intermezzo
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♫

Tafellied: Mijn volk wat heb ik U gedaan?

Al.: Refrein:
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan
of waarin heb Ik u bedroefd?
Och, antwoord! Moet Ik dit doorstaan
En word Ik zo door u beproefd?
K.: Mijn God, waarom verlaat Gij mij?
Waarom hoort Gij mijn smeken niet?
Te dag en nacht klinkt mijn geschrei,
maar Gij, mijn God, Gij luistert niet. Al.: Refrein
K.: Door mensen word Ik nu versmaad,
hun lippen krullen op van spot:
"geen mens, maar worm! Hij is melaats
en die vertrouwde op zijn God." Al.: Refrein
K.: Mijn handen hebben zij doorboord
en al mijn beenderen geteld;
Ik blijf vertrouwen op Uw woord,
op U heb Ik mijn hoop gesteld. Al.: Refrein
 Gebed over de gaven
Barmhartige God,
in het lijdensverhaal hebben wij de gebeurtenissen rond
de laatste levensdagen van Jezus, uw Zoon, gevolgd.
Het is duidelijk, dat Hij consequent gebleven is
in zijn roeping er te zijn voor mensen
en te blijven met mensen.
In het spoor van zijn gedachtegang
hebben we hier in ons midden brood en wijn.
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Hij heeft ons gevraagd te blijven samenkomen aan zijn
tafel met dit brood en deze wijn in ons midden.
Moge ze voor ons worden tot
tekenen van zijn blijvende aanwezigheid.
Wij vragen het door Christus onze Heer.
Prefatie
V.:
De Heer zal bij u zijn.
Al.: De Heer zal u bewaren.
V.: Verheft uw hart.
Al.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V.:
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Al.: Hij is onze dankbaarheid waardig.
V.: Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,
altijd en overal door Christus onze Heer.
Hij die zelf onschuldig was, heeft willen lijden
voor hen die schuldig waren;
Hij die geen kwaad bedreven had,
liet zich veroordelen omwille van de zondaars.
Zijn dood heeft onze zonden uitgewist,
zijn verrijzenis bracht ons gerechtigheid.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U, en zingen U toe vol vreugde:
Al.: Heilig, heilig, heilig …
 Eucharistisch gebed V
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God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij
hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor
het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw
goedheid en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de Zijne,
zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn
de kracht van uw heilige Geest;
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had
de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij
van U was uitgegaan en naar U terugkeerde,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
en zijn ogen opgeslagen naar U, God,
zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken,
het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT .
19

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen en het dankgebed,
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT ,
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE
ALTIJDDURENDE VERBOND,
DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze
beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Trouw aan dit woord, Vader
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer:
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader , de Trooster en Helper in ons midden, uw
heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.
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Vrijmoedig in deze Geest
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.
Bescherm haar en leid haar;
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus,
aan onze bisschop Johannes, en aan allen
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen,
die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk,
met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld,
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank,
door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen
 V.: Bidden wij tot God, onze vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader
21

 Vredeswens
Barmhartige God,
het verhaal , dat wij vandaag gehoord hebben,
is niet een verhaal om vrolijk van te worden,
net zo min als we vrolijk kunnen worden
van de vele beelden van oorlog en
ongeregeldheden en ook van de spanningen
vanwege de Corona pandemie en andere
verhalen, die we te zien en te horen krijgen. Blijvende
vrede lijkt onbereikbaar
Toch was vrede, echte vrede, vrede van binnen uit
de vrede Jezus wilde brengen.
“Vrede laat ik u; mijn vrede geef ik u.” zei Hij.
Mogen wij, in zijn spoor, vrede brengen en
vrede ontvangen. Moge zo de weg geopend worden tot
vrede voor u allen.
V.: De vrede des Heren zij altijd met U.
Al.: En met uw geest.
♫

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie
Wij zijn met Jezus op weg gegaan
en hebben gevolg gegeven aan zijn uitnodiging
deel te nemen aan de maaltijd van blijvende aanwezigheid
en voortdurende eenheid.
Wij zijn gelukkig met deze uitnodiging. Immers: Dit is het
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Al.: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreekt slechts één woord en ik zal gezond worden.
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♫
Communielied: De koning van de vrede
Al.: De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan,
de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam.
Ik zie de Koning komen die op een ezel rijdt,
de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid.
Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan
of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan?
Gij hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem?
Het roept vandaag: “Hosanna” en morgen: “Weg met
Hem!”
En machtige Pilatus, wat roept men voor uw huis?
Vandaag: “de Zoon van David” en morgen: “aan het kruis.”
En vorst van Galilea, Herodus, wat hoort gij?
Vandaag is ‘t: “Halleluja” en morgen al voorbij.
 Slotgebed
Almachtige en barmhartige God, met vreugde hebben wij
uw Zoon ontvangen in ons midden
en wij hebben herdacht hoe Hij het lijden heeft doorstaan
opdat wij allen zouden leven.
Bewaar in ons de vrucht van uw barmhartigheid;
dat ook wij het kruis opnemen
en de weg opgaan die leidt naar de verrijzenis.
Door Christus onze Heer.
Mededelingen
Wegzending en zegen
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Mensen maken van alles mee,
ook dus onze medemens geworden Jezus.
Toch is Hij de weg tot het einde gegaan
die zijn missie van hem vroeg. Laten we in ons leven van
elke dag gebruik maken van wat Hij
bereikt heeft voor ons.
Zegene ons daarbij de Barmhartige God,
Vader, Zoon en H. Geest.
♫
Slotlied: Het lied van het lam en de Herder blz. 126
Christus heeft voor ons geleden
als een beeld van ons bestaan,
dat wij zover zouden gaan;
in zijn voetstappen te treden.
Die geen zonden heeft bedreven,
uit wiens mond niet is gehoord
enig onvertogen woord,
maar de adem van het leven.
Die wanneer Hij werd geslagen
zelfs zijn mond niet open deed;
die niet dreigde als hij leed,
maar het zwijgend heeft verdragen.
Door wiens striemen gij genezen,
door wiens dood gij levend zijt,
levend in rechtvaardigheid,
taal en teken van Gods wezen.
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