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♫  INTREDELIED: Hosanna 
 
Refrein:   We hebben wat te vieren. We zijn geweldig blij! 

Het is vandaag een grote dag.  
Kom mee en doe als wij! 

     Gooi je armen in de lucht,  
     Zwaai met takken van de bomen! 

Juich om wat er nu gaat komen.  
Hosanna! Hosanna! Hosanna! 

 
Gezegend is de koning  
die op een ezel rijdt 
Hij zal ons vrede geven  
Er komt een nieuwe tijd  refrein 
 
De wereld wordt weer veilig  
want niemand pest of vecht 
Het onrecht zal verdwijnen  
Elk mens komt tot zijn recht  refrein 
 
Wie honger heeft, mag eten  
Wie weinig heeft, krijgt veel  
We zullen samen lachen 
De aarde wordt weer heel  refrein 
 
WOORD VAN WELKOM  
door de Pastoor 
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INLEIDING  
 
“Hosanna, hoera!” riepen de mensen van Jeruzalem. 
Op een ezel was Jezus hun stad binnengekomen. 
"Hosanna, leve de vriend van zomaar mensen als wij!" 
Want Hij hield van hen – wisten ze. 
Hij was een licht voor hen in hun soms donkere dagen. 
Hosanna. Leve Hij die durft! 
Al zou het voor Jezus gevaarlijk worden in Jeruzalem, 
toch is Hij doorgegaan om ook daar te zeggen wat er  
gezegd moest worden. 
Hosanna voor Hem die durfde! 
Hij hield van zomaar mensen als wij, 
en Hij wilde een licht zijn in hun soms donkere dagen. 
Daarom: “Hosanna in den hoge!” 
 
WIJDING PALMPASENSTOKKEN EN PALMTAKKEN  

Pastoor: Het was een groots gebeuren in Jeruzalem,  
het zag zwart van de mensen en groen van palmtakken. Er 
werd geroepen en gejuicht. Het was een groot feest. En 
het leek erop dat alle mensen nu ook wisten dat Jezus de 
Koning is. Daarom willen wij alle palmpasenstokken en 
palmtakken, die hier in de kerk zijn, zegenen. 

 
Allen: Goede Vader, deze palmtakken herinneren ons aan Jezus 

en wat Hij heeft gedaan. Als wij deze takken mee naar 
huis nemen, laat ze dan voor ons een teken zijn om 
steeds opnieuw te denken aan hoe het zou moeten zijn: 
Samen op weg naar een nieuwe toekomst, in liefde met 
elkaar verbonden. 

 
Pastoor: Zegen dan de palmtakken.  

In de naam van de Vader  
en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 
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Met het water, waarmee mensen worden gedoopt, besprenkelt de 
pastoor de palmtakken, opdat ze een teken van vrede zijn. Steek een 
palmtakje thuis achter het kruisbeeld als een hulde aan Jezus. 
 
EVANGELIELEZING volgens Marcus 
 
Jezus ging met zijn leerlingen naar Jeruzalem toe.  
Ze kwamen in de omgeving van Betfage en Betanië op de olijfberg. 
Toen stuurde Hij twee van zijn leerlingen op weg met de opdracht: 
“Ga naar het dorp daar vóór je. Wanneer je er binnen komt, is het 
eerste wat je zult vinden een veulen.  
Het is vastgebonden. Nog nooit heeft iemand erop gezeten.  
Maak het los en breng het hier. En als iemand je de opmerking 
maakt: “Wat doe je daar?”, geef dan antwoord: “De Heer heeft het 
nodig, maar Hij stuurt het gauw weer terug.” 
Ze gingen op weg en vonden een veulen. Het was vastgebonden 
aan een deur buiten op straat. Zij maakten het los. Maar sommige 
mensen die daar in de buurt stonden, riepen tegen hen: 
“Wat doen jullie daar, om zomaar het veulen los te maken?” 
Ze gaven het antwoord dat Jezus hun had gezegd. De mensen 
lieten hen toen met rust. Ze brachten het veulen bij Jezus. 
Ze legden er hun mantels overheen. Jezus ging erop zitten. 
Veel mensen legden hun mantels breeduit op de weg. 
Anderen bedekten de weg met groene takken die ze in het veld 
gekapt hadden. De mensen die om Hem heen drongen, jubelden: 
“Hosanna; gezegend die komt in de naam van de Heer. 
Geprezen het koninkrijk van onze vader David, dat komt. 
Hosanna in den hoge!” 
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Toen Jezus naar zijn stede ging 
 
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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GEBED door allen  
 
Goede God, wij zijn hier gekomen om samen Palmzondag te vieren. 
Het begin van de Goede Week. 
We hebben uw Zoon Jezus gevolgd bij zijn intocht in Jeruzalem. 
Help ons net zo enthousiast te zijn als de mensen in Jeruzalem. 
Wees ook bij ons als wij met elkaar de droevige reis van Jezus gaan. 
Amen. 
 
OVERWEGING door de pastoor 
 
LIJDENSVERHAAL  
 
Enkele dagen na de intocht in Jeruzalem zit Jezus met zijn vrienden 
aan tafel. Hij neemt een stuk brood, breekt dat in stukken en deelt 
het uit. Ook geeft hij een beker drinken door. Alle vrienden eten van 
het brood en drinken een slokje. Dan zegt Jezus: 
“Dit is de laatste keer dat ik met jullie samen eet.  
Morgen zal iemand van jullie een stel soldaten op mij afsturen.  
Ze zullen mij gevangennemen en uiteindelijk dood maken.” 
Zijn vrienden kijken geschrokken. Judas vraagt aan Jezus:  
“Ben ik dat, Jezus? Denk je dat ik je verraden zal?” 
En Jezus antwoordt: “Je zegt het precies.” 
 
Jezus wandelt met zijn vrienden door een park, de Hof van Olijven. 
Plotseling komt er een groep soldaten aan. Judas is bij hen.  
Jezus vraagt: “Wat komen jullie doen?” 
Judas zegt niks, maar doet net alsof hij Jezus een kus wil geven. Want 
hij had tegen de soldaten gezegd: “Let goed op, de man die ik een 
kus geef is Jezus. Neem hem gevangen!” 
De soldaten grijpen Jezus meteen vast en nemen hem mee naar het 
gerechtsgebouw. De vrienden gaan er achteraan, maar op een 
afstandje, want ze zijn bang. Je ziet het aan hun gezichten! 
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Helemaal achteraan in het gerechtsgebouw zit Petrus; Jezus’ beste 
vriend, bang verscholen achter de mensen.  
Voor in de zaal zit Pilatus met zijn handen in het haar.  
Hij is een soort rechter.  
Er staat ook een soldaat die de moordenaar Barabas vasthoudt. 
Pilatus heeft gehoord dat ze Jezus hebben gevangen, omdat Jezus 
zegt dat hij de zoon van God is. Hij weet niet zo goed wat hij 
daarmee aan moet. Dan schiet hem een plan te binnen;  
Het is bijna Pasen en dan laat hij altijd een misdadiger vrij,  
omdat het feest is. Hij vraagt de mensen wie hij zal vrij laten,  
de gemene moordenaar Barabas, of de genezer Jezus.  
Dan opeens roepen de mensen: Barabas! 

Achter in de zaal zit Petrus nog steeds verscholen.  
Er komt een dienstmeisje aan. Ze kijkt Petrus eens goed aan,  
ze herkent hem en roept dat hij ook bij Jezus hoort.  
Petrus zegt van niet. Hij schrikt en wordt bang; daarom zegt hij nog 
twee keer van niet. In de verte hoort hij hard een haan kraaien. 
Petrus schrikt, want Jezus had al voorspeld dat Petrus hem in de 
steek zou laten voordat de haan zou kraaien. 

Intussen lachen de soldaten Jezus uit 
en roepen dat hij een nepkoning is. Hij 
krijgt een ‘kroon’ van prikkeltakken en 
ze geven hem een groot, zwaar kruis 
te dragen.  
Jezus struikelt en valt.  
Hij is zo moe dat hij niet meer zelf kan 
opstaan. Dan roepen de soldaten dat 
ze moeten opschieten.  
Zo lopen ze in de hitte door. 

De soldaten spijkeren hem aan het 
kruis. Daarna lopen ze weg.  
Alleen de gekruisigde misdadigers, Maria, een paar vrouwen en de 
leerlingen blijven bij het kruis staan en moeten erg huilen.  
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Jezus heeft veel pijn.  
Hij voelt zich van iedereen verlaten.  
Ineens wordt het donker als de nacht. Het bliksemt en onweert.  
 
Dan zegt Jezus: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.” 
 
(stilte) 
 
Jezus geeft zijn geest over aan God en sterft… 
Een man, Jozef van Arimathea genaamd, neemt Jezus van het kruis 
en legt Hem in een graf. 
 

♫  LIED Als alles duister is 
Als alles duister is,    
ontsteek dan een lichtend vuur   
dat nooit meer dooft    
Vuur dat nooit meer dooft. (2x) 
 
Dans nos obscurités, 
alume le feu qui ne s'éteint jamais, 
qui ne s'éteint jamais.   (2x) 
 
GELOOFSBELIJDENIS  
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. 
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Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, 
De gemeenschap van de heiligen: 
De vergeving van de zonden; 
De verrijzenis van het lichaam; 
En het eeuwig leven.  
Amen.    
 
VOORBEDEN  
 
Brood op de palmpasenstok…… 
Wij bidden voor alle kinderen en grote mensen,  
die niet voldoende brood op tafel hebben,  
die verlangen naar het brood van een warme liefde.  
Laat ons bidden: 
A:Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
Een palmpasenstok in de vorm van een kruis,  
waaraan Jezus gestorven is…… 
Wij bidden voor alle mensen,  
die nu een zwaar kruis hebben te dragen.  
Laat ons bidden: 
A:Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
Een haantje op de palmpasenstok 
en toen die haan driemaal had gekraaid,  
had Petrus uit angst driemaal gezegd,  
dat hij geen vriend van Jezus was……  
Wij bidden voor de mensen,  
die niet voor hun vriend of vriendin durven opkomen. 
Laat ons bidden: 
A:Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
Versierd met bloemen en takken zijn onze palmpasenstokken.  
Zwaaiend met palmtakken werd Jezus juichend binnengehaald….. 
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Wij bidden voor de kinderen die maar zelden worden toegejuicht 
om het goede, dat zij doen.  
Laat ons bidden: 
A:Heer onze God, wij bidden U, 
verhoor ons 
 
INTENTIES van de parochie 
 
BEREIDING VAN DE GAVEN 
 

♫  LIED In the Lord I’ll be ever thankfull 
 
In the Lord I'll be ever thankful, 
In the Lord I'll rejoice. 
Look to God, do not be afraid, 
Lift up your voices, the Lord is near; 
Lift up your voices the Lord is near. 
 
DIENST VAN HET ALTAAR  
 
Pastoor: Bidt dan broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard 
kan worden door God, de almachtige Vader. 
Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn 
heilige kerk 

OFFERANDEGEBED 
 
De Heer zij met u.  
En met uw geest.  
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.  
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God onze Vader, U hebt ons 
bijeengeroepen.  
Wij zijn blij, dat we zo dicht bij 
U mogen zijn; nu kunnen wij U 
zelf vertellen waarom we zoveel 
van U houden. Er zijn zoveel 
mooie dingen op de wereld en 
soms zijn we zo blij vanbinnen.  
Dat hebben wij van U gekregen; 
wij danken U daarvoor.  
Elke morgen wordt het weer licht om ons heen en als we luisteren 
naar uw woorden zal het nooit donker worden in ons hart;  
wij danken U daarvoor. Op de hele wereld wonen zoveel 
verschillende mensen. Ze hebben allemaal van U het leven gekregen, 
evenals wij; wij danken U daarvoor.  
Ja, God, U bent echt een goede Vader. U houdt veel van ons en U 
maakt ons leven vol wonderlijke verrassingen.  
Daarom zingen wij voor U:  
 

♫  Wij zingen hosanna de koning ter eer, 
gezegend die komt in de naam van de Heer 
 
U bent een vader die met zijn gedachten altijd bij de mensen is en U 
wilt hen niet in de steek laten. Daarom hebt U Jezus aan ons 
gegeven; Hij is uw Zoon, U houdt veel van Hem. Hij is op aarde 
gekomen en aan het kruis gestorven om ons gelukkig te maken. 
Want veel zieken heeft Hij beter gemaakt, en als de mensen kwaad 
gedaan hadden zei Hij: Ik vergeef het jullie. Dat U veel van ons houdt, 
kunnen we zien aan wat Jezus heeft gedaan:  
Hij riep de kinderen bij zich om ze te zegenen. Zo geeft Hij ook ons 
zijn zegen. Daarom zingen wij U toe vol dankbaarheid:  
 

♫   Wij zingen hosanna de koning ter eer, 
gezegend die komt in de naam van de Heer 
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Overal op de wereld zijn er mensen die U danken net als wij,  
U loven en prijzen. Met heel de Kerk, met allen die in Christus 
geloven, willen wij tot U bidden, samen met paus Franciscus en al 
onze bisschoppen. In de hemel loven en prijzen U: de heilige maagd 
Maria, de Heilige Jozef haar bruidegom, de apostelen, de heilige 
Petrus en Paulus en alle heiligen. Samen met hen, en met de engelen 
zingen wij:  

♫  Heilig, heilig, heilig, de Heer, die onder ons zal komen 
Hem zij de Glorie, de macht en de eer, Hosanna in den hoge 
Hemel en aarde zijn vol van zijn Naam.  
Kom laten wij hem loven 
Danken voor al wat hij ons heeft gedaan,  
Hosanna in den hoge.  

Heilige Vader, alle goede gaven hebben wij van U gekregen, ook dit 
brood en deze wijn. Wij willen U laten zien hoe dankbaar wij U zijn. 
Wij geven U daarom deze gaven terug en wij vragen: laat ze het 
Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. Zo kunnen wij 
U aanbieden wat van U gekomen is. Want op de avond voordat Hij 
zou sterven, ging Jezus met zijn apostelen aan tafel. Hij nam brood in 
zijn handen en sprak een dankgebed uit. Toen deelde Hij het brood 
een zijn vrienden uit en zei:  

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u 
gegeven wordt.  
Toen ze gegeten hadden nam Hij een beker wijn en dankte zijn 
Vader. Hij gaf de beker aan zijn vrienden 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.  
Ook zei Hij nog: Blijft dit doen om Mij te gedenken.  

Vader in de hemel, we zijn hier om te doen wat Jezus heeft gezegd. U 
geven wij dit Brood voor het leven en deze Kelk van het heil. Wij 
roepen het uit: Jezus is gestorven en weer verrezen!  
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Hij zal ook ons bij U brengen, Vader. Geef ons, vragen wij U, een 
plaats in uw liefde samen met Hem.  

A: Jezus is voor ons gestorven, Jezus is voor ons verrezen. Jezus 
Christus, naar U zien wij uit!  

Vader, U houdt veel van ons. U geeft ons de heilige Geest. Die maakt 
ons blij. U nodigt ons uit aan deze tafel en wij ontvangen het Lichaam 
en Bloed van Jezus uw Zoon, die wil leven in ons hart. Vader, nooit 
zult U iemand vergeten. Wij bidden U, denk ook aan hen van wie wij 
zoveel houden. En de mensen die gestorven zijn, laat die bij U vrede 
vinden. Wees een vader voor allen die lijden en bedroefd zijn. Wees 
een vader voor de grote familie van alle christenen en voor alle 
mensen op de hele wereld. Door Jezus uw Zoon doet U al deze 
mooie dingen, wij zien ze en vinden ze mooi. Daarom zeggen wij 
nogmaals:  
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.  
A:Amen 
 
Onze Vader 
 
A: Onze Vader 
die in de hemel zijt,   
Uw naam worde geheiligd,  
Uw rijk kome,  
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood,  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade.   
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Vg:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen,     
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust.  
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon. 
 
A:  Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
VREDESWENS 
 

♫  VREDESLIED: De vrede komt 
De vrede komt op zachte voeten, 
De vrede komt met witte vlaggen, 
Met open handen komt de vrede, 
komt de vrede, de vrede komt. 
 

♫  LAM GODS  
Lam Gods dat wegneemt de zonden  
De zonden van de wereld 
Ontferm u over ons   (2x) 
Lam Gods dat wegneemt de zonden 
De zonden van de wereld 
Geef ons de Vrede 
 
COMMUNIE  
 

♫  COMMUNIELIED: Aber du weißt jetzt den Weg für mich 
 
Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir 
Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht 
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld 
Ich verstehe deine Wege nicht 
Aber du weißt jetzt den Weg für mich 
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SLOTGEBED door de pastoor 
 
God, laat ons vandaag blij zijn en feesten om wie Jezus voor ons 
geweest is. Zijn voorbeeld zet ons aan om ook goed te zijn en goed te 
doen. Laat ons een huis van goedheid en vrede bouwen.  
Een plaats vol begrip en medeleven. Waar iedereen stil zijn best doet 
om zoveel mogelijk voor een ander te doen. Dan zullen velen bij ons 
komen als gast. Dan zal God daar ook aanwezig zijn,  
omdat vrede en liefde de bouwstenen zijn. 
Amen. 
 
MEDEDELINGEN EN ZEGEN  
 

♫  SLOTLIED: Is Jezus een koning? 
Is Jezus een Koning? Waar is dan zijn kroon? 
Die moet Hij toch hebben, dat is toch gewoon? 
Maar prachtige kronen zijn Hem onbekend, 
’t gaat hem niet om hebben, maar om wie je bent. 
 
Refrein:  De Wijzen ontdekten: die Koning is wijs. 

Ze zien: Hij heeft eig’lijk geen wensen. 
Geen goud en geen zilver, geen kroon, geen paleis; 
Alleen maar de zorg voor zijn mensen!  

 
Is Jezus een Koning? Waar is zijn paleis? 
Dat is voor een Koning, toch zeker een eis!  
Maar dure paleizen zijn Hem onbekend, 
’t gaat Hem niet om hebben, maar om wie je bent refrein 
 
Is Jezus een Koning? Waar is dan zijn goud? 
De rijkdom waar iedere koning van houdt!  
Maar goud en juwelen zijn Hem onbekend, 
’t gaat Hem niet om hebben, maar om wie je bent refrein 
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Is Jezus een Koning? Waar is dan zijn macht?  
Waar tonen zijn legers en wapens zijn kracht? 
Maar macht en geweld zijn Hem ook onbekend, 
’t gaat Hem niet om hebben, maar om wie je bent refrein 

 
 
 

Leuk dat jullie Palmpasen met ons meevierden!  
We wensen jullie een fijne zondag!! 

 
 
 
 
 
 


