Palmzondag
Eucharistieviering
10 april 2022

Opmaat naar nieuw leven
Gezegend de Koning die komt in de Naam van de Heer!.
Tijdens de processie van de kinderen wordt gezongen
♫
Step By Step
Refrein: Step by step I'm walking this road
Never thought I'll make it this far
When I think about the mercy you've show me
I must confess, you can use anything indeed
I'm walking step by step
If it had not been you by my side
When the enemy came in for my life
Now I know he would have destroyed me
Leaving me to die in my sin and shame
You never left my side

Now I know you walk before me
All my days I'm in your care
You've taken my hand and
You will always lead me Lord to greener pastures
Wherever I go
Refrein
Now I know you walk before me
All my days I'm in your care
You've taken my hand and
You will always lead me Lord to greener pastures
Wherever I go
Walk with me Jesus
Talk to me
Step by step I'm walking
Never thought I'll make it
 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.
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 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:)
God, onze Vader,
(+) zegen deze groene takken
die de winter overleven,
zegen ze als hoopvolle tekens van leven op aarde,
zegen deze palmen en de huizen
waar ze straks worden bewaard
en de mensen die er wonen en ons dierbaar zijn.
God, zegen hen die, wat het hun ook kost,
de weg van Jezus gaan, desnoods doorheen het lijden.
Zegen ons met de naam van Jezus
die Vrede en Liefde is. Amen.
(Terwijl de takken worden gewijd zingt het koor)
♫
Majesteit
Majesteit, groot is Zijn Majesteit
Lof zij Jezus Glorie, hulde en eer
Majesteit, God, die de Zijne leidt
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon
Zijn heerschappij
Dus verhoog, maak eeuwig groot
De Naam van Jezus
Volk van God, kom en breng lof
Aan Jezus de Koning
Majesteit, groot is zijn Majesteit
Dwars door de dood, werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!
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Dienst van het Woord
 Lezing van de intocht,
Lucas 19, 28-40
In die tijd trok Jezus verder en
ging op naar Jeruzalem.
Toen Hij Betfage en Betanië
naderde, zond Hij twee van zijn leerlingen met de
opdracht: Gaat naar het dorp daar vóór u. Bij uw
binnenkomst zult ge een veulen vinden dat vastgebonden
staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt
het los en brengt het hier. Mocht iemand u vragen:
waarom maakt ge het los? dan moet ge zeggen: de Heer
heeft het nodig. De twee leerlingen gingen dus weg en
bevonden het zoals Hij hun gezegd had. Toen ze het
veulen losmaakten vroegen hun de eigenaars: Waarom
maakt ge het veulen los? Zij antwoordden: De Heer heeft
het nodig. Ze brachten het veulen bij Jezus, wierpen er hun
mantels over heen en hielpen Jezus erop. Terwijl Hij
voorttrok spreidden ze hun mantels op de weg uit. Toen
Hij de stad naderde, begonnen zijn talrijke volgelingen,
reeds op de helling van de Olijfberg, opgetogen en met
luide stem God te prijzen om alle wonderen die zij gezien
hadden. Zij riepen: Gezegend de Koning die komt in de
Naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer in den hoge!
Enige Farizeeën onder het volk zeiden tot Hem: Meester,
geef uw leerlingen een terechtwijzing. Hij antwoordde: Ik
zeg u: als zij zwijgen, zullen de stenen roepen.
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God.
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 Openingsgebed
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.
Psalm 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.
Ze lachen met mij, allen die mij zien,
ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
Hij steunt toch op de Heer? Laat Die hem dan bevrijden,
laat Die hem redden, als Hij hem bemint.
Al: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?
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Een meute honden jaagt mij op,
een bende booswichten houdt mij omsingeld.
Mijn handen en mijn voeten hebben zij gewond,
mijn beenderen kan ik wel tellen.
Al: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?
Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit,
verdelen zij mijn kleren onderling
en dobbelen om mijn gewaad.
Ach Heer, houd U niet ver van mij,
mijn steun, kom haastig om mij bij te staan.
Al: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?
Uw Naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders,
voor heel het volk uw lof verkondigen:
Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem,
heel het geslacht van Jakob, brengt Hem dank.
Al: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?
 Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel
Paulus aan de christenen van Filippi, 2, 6-11.
Broeders en zusters,
Hij, die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet
willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft
zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich
genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als
mens verschenen heeft Hij zich vernederd door
gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het
kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de
Naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het
noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de
hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou
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belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de
Heer. Zo spreekt de Heer. – Wij danken God.
♫ Tussenzang: Dios está aquí
Dios está aquí
Tan cierto como el aire que respiro
Tan cierto como en la mañana se levanta el sol
Tan cierto cuando yo le hablo El me puede oír
Refrein:

Le puedes sentir
A tu lado en este mismo instante
Le puedes sentir
Muy dentro de tu corazon
Le puedes sentir
En ese problema que tienes
Jesus esta aqui
I si tu quieres le puedes sentir

Santo, Santo, Santo
Mi corazón te adora
Mi corazón - que sabe decir
Santo, santo eres Tu, santo eres Tu

Refrein

Vrije vertaling
God is echt hier en nu
Zo zeker als de lucht die ik inadem
Zo zeker als de zon die ’s ochtends opkomt
Zo zeker dat ik weet dat Hij mij hoort als ik zing
Je kunt Hem op dit moment aan jouw zijde voelen
Je kunt Hem diep in je hart voelen
Je mag je problemen bij God neerleggen
Jezus is hier en je, als je wilt, God volgen
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Heilig, heilig, heilig
Ik aanbid en prijs U met mijn hart
Mijn hart zal zeggenwat de waarheid is
Heilig is onze God

 Lezing van het lijdensverhaal volgens
Lucas 23, 1-49
Lezing van het lijdensverhaal
V = verteller (Lector 1); C = Christus (Priester);
B = andere Bijbelse personen (Lector 2) A = Volk (Allen)

Jezus voor Pilatus
V:
Toen stond de gehele vergadering op en men bracht
Hem voor Pilatus. Daar begonnen ze Hem te
beschuldigen en ze zeiden:
A:
Wij hebben vastgesteld, dat die man ons volk tot
opstand aanspoort, dat Hij het er van afhoudt aan
de keizer belasting te betalen en dat Hij zich uitgeeft
voor de Messias, de Koning.
V:
Pilatus vroeg Hem:
B:
Zijt Gij de koning der Joden?
V:
Hij gaf hem ten antwoord:
C:
Gij zegt het.
V:
Pilatus zei nu tot de hogepriesters en de
volksmenigte:
B:
Ik kan in deze man geen enkele schuld ontdekken.
V:
Maar zij hielden aan en riepen:
A:
Door zijn prediking in heel het Joodse land, waar Hij
in Galilea mee begonnen is en die Hij tot hier heeft
voortgezet, zaait Hij onrust onder het volk.
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Jezus voor Herodes
V:
Toen Pilatus dat hoorde vroeg hij of de man een
Galileeër was. Zodra hij vernam dat Jezus inderdaad
uit het machtsgebied van Herodes kwam, stuurde hij
Hem naar Herodes, die in die dagen eveneens in
Jeruzalem verbleef. Herodes toonde zich zeer
verheugd toen hij Jezus te zien kreeg. De verhalen
over Jezus hadden hem sinds geruime tijd daarnaar
doen verlangen en hij hoopte Hem nu een of ander
wonder te zien verrichten. Hij stelde Hem allerlei
vragen, maar Jezus gaf in het geheel geen antwoord.
De hogepriesters en de schriftgeleerden stonden er
bij en putten zich uit in beschuldigingen tegen Hem.
Samen met zijn soldaten hoonde en bespotte
Herodes Hem. Hij hing Hem een schitterend gewaad
om en zond Hem terug naar Pilatus. Op diezelfde
dag werden Herodes en Pilatus elkaars vrienden;
tevoren namelijk leefden zij in onderlinge
vijandschap.
Jezus of Barabbas
V:
Daarop riep Pilatus de hogepriesters, de overheidspersonen en het volk bijeen en hij zei tot hen:
B:
Gij hebt deze man voor mij gebracht als iemand die
het volk tot opstand aanzet; welnu: ik heb Hem in
uw bijzijn verhoord, maar ik heb in deze man niets
kunnen ontdekken van al datgene waar gij Hem van
beschuldigt. Herodes evenmin want hij heeft Hem
naar ons teruggezonden. Het is duidelijk dat Hij niets
heeft bedreven dat de doodstraf zou
rechtvaardigen. Ik zal Hem daarom een tuchtiging
laten toedienen en dan vrijlaten.
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V:
A:
V:

A:
V:
B:

V:

Ze begonnen allen tegelijk te schreeuwen:
Weg met Hem! laat ons Barabbas vrij!
Deze Barabbas was in de gevangenis geworpen
wegens een oproer in de stad en wegens moord.
Opnieuw sprak Pilatus hen toe omdat hij Jezus
wenste vrij te laten. Maar zij riepen daartegen in:
Kruisig Hem, kruisig Hem!
Voor de derde maal vroeg Pilatus hun:
Wat voor kwaad heeft die man dan toch gedaan? Ik
heb in Hem niets gevonden, dat de doodstraf
rechtvaardigt. Ik zal Hem daarom een tuchtiging
laten toedienen en dan vrijlaten.
Luid schreeuwend bleven zij echter zijn kruisiging
eisen en hun geschreeuw gaf de doorslag. Pilatus
besliste dat gebeuren zou wat zij eisten: hij liet de
man die zij opvorderden los, al zat hij wegens oproer
en moord in de gevangenis, maar Jezus leverde hij
over aan hun willekeur.

Kruisweg en Kruisiging
V:
Toen zij Hem wegvoerden hielden zij een zekere
Simon aan, een man uit Cyrene die van het veld
kwam; hem belaadden ze met het kruis om het
achter Jezus aan te dragen. Een grote volksmenigte
volgde Hem, ook vrouwen die zich op de borst
sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde
zich tot hen en sprak:
C:
Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar
weent over uzelf en over uw kinderen. Weet dat er
een tijd zal komen waarop men zeggen zal: gelukkig
de onvruchtbaren, wier schoot niet heeft gebaard
en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zal men
10

V:

C:
V:
A:
V:
A:
V:

B:
V:
B:

V:

tot de bergen zeggen: valt op ons, en tot de heuvels:
bedekt ons. Want als men zo doet met het groene
hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?
Er werden nog twee anderen weggevoerd, twee
misdadigers, om samen met Hem ter dood te
worden gebracht. Toen zij op de plaats kwamen die
Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis, en
zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links.
En Jezus zei:
Vader, vergeef hun want ze weten niet wat ze doen.
Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar, door er om
te dobbelen. Het volk stond toe te kijken maar de
overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden:
Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens
redden als Hij de Messias van God is, de
uitverkorene!
De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij
voegden Hem spottend toe:
Als Gij de koning der Joden zijt, red dan Uzelf.
Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse
en Hebreeuwse letters: Dit is de koning der Joden.
Ook een van de misdadigers die daar hingen hoonde
Hem:
Zijt Gij niet de Messias? Red dan Uzelf en ons.
Maar de andere strafte hem af en zei:
Hebt zelfs gij geen vrees voor God terwijl ge toch
hetzelfde vonnis ondergaat? En wij ondergaan dat
vonnis terecht, want wij krijgen wat we door onze
daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets
verkeerds gedaan.
Daarop zei Hij:
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B:
V:
C:

Jezus, denk aan mij wanneer Gij in uw Koninkrijk
gekomen zijt.
En Jezus sprak tot hem:
Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn
in het paradijs.

Dood
V:
Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis
over heel de streek tot aan het negende uur toe
doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangel
van de tempel scheurde middendoor. Toen riep
Jezus met luider stem:
C:
Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.
V:
Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.
(Hier knielen allen gedurende enige tijd)

V:

Op het zien van wat er gebeurd was, loofde de
honderdman God en hij zei:
B:
Deze mens was waarlijk een rechtvaardige.
V:
Al het volk dat voor dat schouwspel
samengestroomd was, keerde terug toen zij
aanschouwd hadden wat er gebeurd was, en zij
sloegen zich op de borst. Al zijn bekenden stonden
op een afstand toe te zien; ook de vrouwen die Hem
vanuit Galilea gevolgd waren.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Moment van stilte
♫

Heer Uw licht
en Uw liefde Schijnen

Heer Uw licht en Uw liefde Schijnen
Waar u bent zal de nacht verdwijnen
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Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons
Schijn in mij, schijn door mij
Refein

Kom Jezuz kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heil'ge geest, stort op ons Uw vuur
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen
Spreek heer Uw woord, dat het licht overwint.
Heer ik wil komen in Uw nabijheid
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij U stem wil ik horen
Schijn in mij, schijn door mij
Refrein
Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt Uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
Schijn in mij, schijn door mij

Refrein

 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.
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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.
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
♫
Tafellied: Tume Pan
Dibo nos ta na bo mesa sinta
Dibo komiendo bo kuminda drecha
Komo bo junan nos ke komporta
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Tuma nos, tuma nooooooos
Refrein:
Tume pan o tata tuma nos
ta di bo nos ke ta
i bo ke ta nos dios, tuma nos
Vertaling: Neemt het brood
Hier zijn wij aan uw tafel geschoven
Om te eten wat u heeft voorbereid
Als uw kinderen willen we zijn
Neemt ons aan neemt ons aan
Neem het brood o vader neemt ons aan
Van u willen we zijn
Wilt u ons vader zijn
Neemt ons aan
 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.
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.
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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:
♫ Heilig, heilig, heilig
Heilig, heilig, heilig
Zingen wij vandaag
Heilig, heilig, heilig
God zal met ons zijn
Santu, santu, santu
Nos ké ofrese
Santu, santu, santu
Nos kurason na dje
Santu, santu, santu
Hopi orashon
Santu, santu, santu
Lo trese bendishon
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 Eucharistisch gebed V
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 .
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen en het dankgebed,
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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.
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
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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
 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
20

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.
♫

Als er vergeving is...

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan
De woorden in mijn ziel, de haat en bitterheid
Lijken niet te helen niet door woorden, niet door tijd
Refrein:
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn
Van de pijn en het verdriet diep van binnen
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
En de weg van herstel kan beginnen
O God, ik heb U nodig, Ik kan het zelf niet
Ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft
Dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft

Refrein

Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan
Ook al zal er een litteken blijven bestaan
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood
En Uw vergeving niet dieper dan mijn nood
Refrein
Want waar Uw vergeving is, kan er genezing zijn
En de weg van herstel kan beginnen
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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.
♫
Communielied: Pescador de Hombres Tú has venido a la orilla
No has buscado ni a sabios ni a ricos
Tan sólo quieres que yo te siga
Refrein:

Señor me has mirado a los ojos
Sonriendo has dicho mi nombre
En la arena he dejado mi barca
Junto a ti buscaré otro mar
Tú sabes bien lo que tengo
En mi barca no hay oro ni plata
Tan sólo redes i mi trabajo
Refrein:
Tú necesitas mis manos
Mi cansancio que a otros descanse
Amor que quiera seguir amando

Refrein:

Tú pescador de otros mares
Ansia eterna de almas que esperan
Amigo bueno que así me llamas
Refrein:


Slotgebed
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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
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: De kracht van uw liefde
Lord I come to You
Let my heart be changed renewed
Flowing from the grace
That I found in You
And Lord I’ve come to know
The weaknesses I see in me
Will be stripped away
By the power of Your love
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Hold me close
Let Your love surround me
Bring me near
Draw me to Your side
And as wait
I’ll rise up like the eagle
And I will soar with You
Your Spirit leads me on
In the power of Your love
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet
Vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt
Dat als ik aan uw voeten ben
Trots en twijfel wijken
Voor de kracht van uw liefde
Houd mij vast
Laat uw liefde stromen
Houd mij vast
Heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht
En stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind
Gedragen door Uw geest
En de kracht van Uw liefde (2x)
Dan zweef ik op de wind (2x)
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