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♫  OPENINGSLIED: Hosanna 

Refr.: 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 

 

OPENING door de Pastoor 

 

INLEIDING  

Vandaag vieren we Palmzondag, het begin van de Goede Week. 

Zoals Jezus zijn vrienden toen, gaan wij vandaag met Hem op weg, 

omdat we ons aangesproken voelen door zijn boodschap 

van liefde, zorg en aandacht voor anderen. 

Met Jezus en zijn vrienden van toen gaan we vandaag naar 

Jeruzalem. Als Jezus Jeruzalem binnenkomt, wordt hij toegejuicht 

door heel veel mensen, maar over een paar dagen wordt hij 

uitgejoeld door net zoveel mensen…. 

We willen vandaag en de komende dagen stil staan bij die week, 

waarin zoveel gebeurde, in Jeruzalem, heel lang geleden. 
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WIJDING PALMPASENSTOKKEN EN PALMTAKKEN  

Je kost helemaal niets,  

wij krijgen jou elk jaar opnieuw op deze zondag. 

Terwijl alles duurder wordt, jij doet er niet aan mee. 

Jij bent een ding van niks en je blijft het ook. 

Maar toch, waardeloos ben je niet, bij lange niet. 

 

Deze zondag is naar jou genoemd: Palmzondag. 

En eigenlijk doe jij een heleboel. 

Jij roept in ons verhalen op van toen Jezus naar Jeruzalem ging, 

zes dagen voor zijn lijden. 

 

Jij leert ons vooruitkijken naar de vreugde van Witte Donderdag, 

naar de droefheid van Goede Vrijdag,  

naar de rouw van Stille Zaterdag. 

Als ik jou vasthoud, heb ik als het ware de Hoop in mijn handen. 

Hoop kost niets, hoop wordt je gegeven. 

Vg: 

Het is iets heel kleins, maar het helpt je om door Goede Vrijdag 

heen te komen. Jij bent iets van Pasen, ons nu al gegeven. 

Jij zegt goede dingen en er gaat zegen van jou uit! 

 

(Pastoor zegent palmtakjes en palmpasenstokken) 

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. 

EVANGELIE volgens Marcus 11, 1-10 (we staan)  

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en in de buurt 

waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van 

zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen:  

‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen,  

zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit 

door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En als 

iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan:  

“De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.” 
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Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een 

deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar 

mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’  

Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen 

lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun 

mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun 

mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, 

die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter 

hem aan kwamen, riepen luidkeels:  

‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 

Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. 

Hosanna in de hemel!’  

 

PALMPROCESSIE 

Alle kinderen mogen nu met hun palmpasenstok met de Pastoor in 

de palmprocessie meelopen. Tijdens de processie zingen wij:  

 

♫  LIED: Toen Jezus naar zijn stede ging 

Toen Jezus naar zijn stede ging 

zes dagen voor zijn lijden,  

toen naderde een lange stoet 

die Hem een welkom wijdde: 

 

Refrein:  

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. Refrein 

 

De kinderen der Joden mee, 

zij wilden Jezus prijzen; 

zij zongen met hun hoge stem 

op nooit gezongen wijzen.   Refrein 
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Wij voeren naar Jeruzalem 

de Koning met ons mede; 

wij trekken uit het Oud Verbond 

om ’t Nieuwe te betreden.  

Refrein 

 

Jeruzalem, o hemelstad, 

hier komt uw Koning binnen; 

de vijandschappen gaan voorbij, 

de liefde mag beginnen.  

Refrein 

OPENINGSGEBED door de Pastoor 

LIJDENSVERHAAL  (we blijven zitten)  

Verteller: Jezus en zijn leerlingen verlieten de bovenzaal. 

Ze hadden daar samen gegeten en er was daar veel gebeurd.  

Judas was opeens van tafel weggelopen. Waarom?  

Wat ging er allemaal gebeuren? Ze gingen naar buiten, naar de tuin 

bij de Olijfberg. Jezus kwam daar graag. Er was een muur omheen. 

Dat was veilig. Door een poort gingen ze naar binnen. 

 

Jezus: Blijven jullie hier maar zitten; ik ga wat verder de tuin in. 

 

Verteller: Jezus was bang en daarom nam Hij drie van zijn 

leerlingen mee: Petrus, Jakobus en Johannes, Hij zei: 

 

Jezus: Blijf bij mij in de buurt als ik bid. Waak hier met mij. 

 

Verteller: Jezus ging nog even verder. Daar ging Hij languit op de 

grond liggen, voorover, met de handen voor de ogen. En het werd 

heel stil. Toen riep Hij: 

 

Jezus: Vader in de hemel, bij U is alles mogelijk. Ook dat de beker 

van mijn lijden aan mij voorbijgaat. Maar laat gebeuren wat U wil, 

niet wat Ik wil.  
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Verteller: Vol schrik keken de leerlingen naar Jezus.  

Wat zou er gaan gebeuren? Ze hadden er geen vermoeden van wat 

hen te wachten stond. Het was al erg laat en ze werden moe.  

Hun ogen werden zwaar. Ze sloegen hun mantels nog eens extra 

om de schouders en na een poosje vielen ze in slaap.  

Opeens riep Jezus: 

 

Jezus: Petrus.....Petrus....slaap je? Kun je nog niet eens één uur 

met mij wakker blijven? 

 

Verteller: Jezus ging weer terug naar dezelfde plek.  

Hij was ontzettend bang. Hij beefde over zijn hele lichaam en 

zweetdruppels vielen op de grond. Jezus zei: 

 

Jezus: Vader, als het dan echt moet, laat dan uw wil geschieden. 

 

Verteller: Hierna ging Hij nog eens naar zijn leerlingen.  

Hij had steun nodig, maar Hij vond het niet. Iedereen lag weer te 

slapen. Jezus ging weer naar zijn plek terug.  

Nog een derde keer gebeurde het. Toen zag Hij Judas aankomen en 

achter hem een hele bende met zwaarden en stokken.  

Judas kwam naar Jezus toe en gaf Hem een kus. Jezus zei: 

 

Jezus: Judas, verraad jij je meester met een kus? 

 

Petrus: Heer, zullen we er met het zwaard op inslaan? 

 

Verteller: Zonder een antwoord af te wachten, sloeg Petrus op de 

bende in en raakte het oor van de knecht van de hogepriester. 

 

Jezus: Petrus, steek je zwaard weer bij je, want wie het zwaard 

grijpt, zal door het zwaard omkomen. 

 

Verteller: Jezus raakte het oor aan en genas de man. 

 

Jezus: Wie zoeken jullie eigenlijk? 
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Allen: Jezus van Nazaret! 

 

Jezus: Jullie komen me arresteren alsof ik een rover ben. Elke dag 

was ik in de tempel en predikte ik en toen deden jullie niets. 

 

Verteller: Ze voerden Hem weg naar het huis van de hogepriester. 

Petrus sloop er achteraan. Op de binnenplaats ging hij tussen de 

anderen inzitten; zo viel hij niet op. Maar ineens zei iemand: 

 

Allen: Hé, jij hoort toch ook bij Jezus? 

 

Verteller: Maar Petrus ontkende. 

 

Petrus: Ik ken Hem helemaal niet! 

 

Verteller: Maar even later zei ook een ander: 

 

Allen: Ja, jij hoort er ook bij! 

 

Petrus: Man, wat zeur je, ik ken Hem helemaal niet! 

 

Verteller: Na enige tijd kwam er een derde: 

 

Allen: Ja, ik weet het zeker, jij hoort ook bij die man! 

 

Petrus: Ik weet niet wat je bedoelt! 

 

Verteller: Hij had het nog niet gezegd of daar kraaide een haan. 

Toen herinnerde Petrus zich dat Jezus had gezegd: Voordat de haan 

kraait, zul je drie keer gezegd hebben dat je Mij niet kent.  

Petrus liep weg en huilde. De volgende dag werd Jezus vroeg in de 

ochtend door de hogepriesters en schriftgeleerden naar het paleis 

van Pilatus gebracht, de Romeinse gouverneur. Die vroeg hem: 

 

Pilatus: Bent u de koning van de Joden? 

 

Jezus: U zegt het. 
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Verteller: De hogepriesters beschuldigden Jezus van alles.  

En Pilatus vroeg Hem: 

 

Pilatus: Waarom antwoordt u niet? 

 

Verteller: Maar Jezus zweeg. Pilatus had de gewoonte om met het 

paasfeest iemand vrij te laten en omdat hij geen schuld kon vinden 

stelde hij dat aan het aanwezige volk voor. Maar iedereen 

schreeuwde door elkaar: 

 

Allen: Hij is gevaarlijk; door Hem breken er overal rellen uit! 

Hij moet dood, dan zijn we van Hem af! 

 

Verteller: Pilatus vroeg het volk: 

 

Pilatus: Willen jullie niet dat ik jullie koning vrijlaat? 

 

Verteller: Maar het volk riep: 

 

Allen: Niet hem, maar Barabbas! 

 

Verteller: Barabbas was een misdadiger. Pilatus liet Jezus 

terugbrengen naar de soldaten. Ze sloegen Hem. Hij kreeg daarna 

een doek om als koningsmantel en een kroon van doornen.  

Ze bespotten Hem omdat Hij gezegd had dat Hij koning was.  

Zo gekleed liet Pilatus Jezus weer voor het volk verschijnen en zei: 

 

Pilatus: Hier is hij: de mens. 

 

Allen: Kruisig Hem! Kruisig Hem! 

 

Pilatus: Neem hem dan mee en kruisig hem zelf. Want ik zie niet 

waaraan Hij schuldig is. 

 

Allen: Als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer! 
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Verteller: Toen Pilatus dit hoorde besloot hij Jezus te laten 

kruisigen. De soldaten brachten Jezus buiten de stad naar een berg. 

Schedelplaats heette die plaats. Dat was een plaats waar 

moordenaars en boeven werden opgehangen aan een kruis.  

Jezus moest zijn kruis zelf dragen. Dat was heel zwaar.  

Tot drie keer toe viel Hij. 

 

Op de berg aangekomen werd Hij vastgemaakt aan het kruis.  

Ze zetten het rechtop. Op het kruis was een bordje aangebracht met 

daarop ‘Jezus van Nazareth, de koning van de Joden.’  

Na een tijd werd het donker als de nacht.  

Het bliksemde en donderde. Jezus zei: 

 

Jezus: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. (stilte) 

 

(we gaan staan) 

 

Verteller: Toen gaf Hij zijn geest over aan God en stierf. Een man, 

Jozef van Arimatea genaamd, heeft Jezus van het kruis genomen 

en Hem in een graf gelegd. 

 

♫  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) 
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OVERWEGING 

 

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. 

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.    

 

VOORBEDE 

Brood op de palmpasenstok…… 

ik bid voor alle kinderen en grote mensen,  

die niet genoeg brood op tafel hebben,  

die verlangen naar het brood van een warme liefde. 

Laat ons zingend bidden:  

Allen: Heer ontferm U (3x) 

 

Een palmpasenstok in de vorm van een kruis,  

waaraan Jezus gestorven is…… 

ik bid voor alle mensen,  

die nu een zwaar kruis hebben te dragen.  

Laat ons zingend bidden: 

Allen: Heer ontferm U (3x) 
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Een haantje op de palmpasenstok 

en toen die haan drie keer had gekraaid,  

had Petrus uit angst drie keer gezegd,  

dat hij geen vriend van Jezus was……  

ik bid voor de mensen,  

die niet voor hun vriend of vriendin durven opkomen. 

Laat ons zingend bidden: 

Allen: Heer ontferm U (3x) 

 

Versierd met bloemen en takken zijn onze palmpasenstokken.  

Zwaaiend met palmtakken werd Jezus juichend binnengehaald….. 

ik bid voor de kinderen,  

die maar zelden worden toegejuicht of aangemoedigd  

Laat ons zingend bidden: 

Allen: Heer ontferm U (3x) 

 

Zo bidden wij, God, 

in de hoop dat het voor alle mensen Pasen wordt.  

Wij bidden U om een wereld met veel groene takken en bloemen,  

een wereld waarin we ons met elkaar verbonden voelen.  

Laat ons zingend bidden: 

Allen: Heer ontferm U (3x) 

 

INTENTIES van de parochie 

 

BEREIDING VAN DE GAVEN 

 

♫  LIED BIJ DE BEREIDING VAN DE GAVEN  

Abide with me, fast falls the eventide 

The darkness deepens Lord, with me abide 

When other helpers fail and comforts flee 

Help of the helpless, oh, abide with me 

 

Swift to its close ebbs out life's little day 

Earth's joys grow dim, its glories pass away 

Change and decay in all around I see 

O Thou who changest not, abide with me 
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I fear no foe, with Thee at hand to bless 

Ills have no weight, and tears no bitterness 

Where is death's sting? 

Where, grave, thy victory? 

I triumph still, if Thou abide with me 

 

DIENST VAN HET ALTAAR  

Vg.: 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 

Prefatie  (allen gaan staan) 

De Heer zij met U 

Allen: En met uw geest.  

Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

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: 

♫  HEILIG 

Heilig, heilig, heilig, de Heer,  

die onder ons zal komen 

Hem zij de Glorie, de macht en de eer,  

Hosanna in den hoge 
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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. 

Vg: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. 

Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,  

dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus 

onze Heer. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het 

aan zijn leerlingen met de woorden: 

 

    Neemt en eet hiervan, gij allen, 

    want dit is mijn Lichaam 

    dat voor u gegeven wordt. 

 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 

dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 

 

    Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit  

    is de beker van het nieuwe altijd durende 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. 

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het  

levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 

waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst  

te verrichten. 

Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken 

U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige 

gemeenschap. 
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Denk toch Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat 

haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze 

paus, alle bisschoppen, en allen die uw heilig dienstwerk 

verrichten. 

 

Gedenk al de anderen, die reeds ontslapen zijn in de hoop der 

verrijzenis, ja alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.  

Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 

maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met 

alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig 

bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven 

en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. 

 

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.  

 

Bidden wij nu samen het gebed dat Jezus ons leerde: 

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. 

 

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. 
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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 

 

SLOTGEBED 

Goede God, 

Wij danken U dat we Jezus mogen volgen op zijn weg.  

Geef ons de trouw van de ezel, dat ook wij elkaars lasten willen 

dragen. En vooral, geef ons dat wij Jezus trouw blijven en doen 

wat de liefde vraagt. Wij nemen de palmtakken mee naar huis als 

herinnering aan zijn intocht.  

Geef dat wij deze week, er een Goede Week van zullen maken, 

waarin we ons voorbereiden op Pasen. Amen. 

 

MEDEDELINGEN EN ZEGEN 
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♫  SLOTLIED: De dag zal komen 

De dag zal komen, het uur zal slaan,  

dat ik Jou zie en stil zal staan. 

En alles laten voor wat het is.  

Het staat geschreven, het lot beslist. 

 

De dag zal komen, het uur zal slaan.  

Mijn oude wereld zal vergaan. 

De muur zal vallen en de grens verdwijnt.  

Ik zal niet meer dezelfde zijn. 

 

De dag zal komen, het uur zal slaan.  

De haan zal kraaien en ik zal mezelf verraden. 

Voor Jou, voor goed, voor altijd. 

Voor zolang het zal bestaan. 

 

De dag zal komen, het uur zal slaan.  

De zon zal niet meer ondergaan. 

Het licht zal blijven, de nacht verdwijnt.  

En niets zal nog hetzelfde zijn.  

 

De dag zal komen, het uur zal slaan. 

De haan zal kraaien, ik zal mezelf verraden. 

Voor Jou, voor goed, voor altijd.   (2x) 

Voor zolang het zal bestaan.          (2x) 

 

 

Dank voor je aanwezigheid in deze Palmpasenviering. 

Graag zien wij je terug in de volgende gezinsvieringen:  

Kruisweg met Tienerkoor op Goede Vrijdag, 15 april om 15.00u 

Eerste H. Communie met Tienerkoor, zondag 22 mei om 11.00u 

 

Meezingen met het Tienerkoor? Je bent van harte welkom! 

Het tienerkoor heeft geen vaste repetitiedag, maar plant de 

repetities met een datumprikker.  

Meer weten? Mail Veronique: veronique_de_vries@hotmail.com 


