PAROCHIE DE GOEDE HERDER

‘Heden hosanna, morgen…’
Eucharistieviering op zondag 5 april 2020
Palm- of passiezondag
Voorganger: Charles Duynstee
Muziek: Bas van Houte

Voorwoord
Nu de kerken zijn gesloten vanwege het Corona-virus zoeken we naar
wegen van verbondenheid.
Op de zondagen (vanaf Palmzondag) en tijdens het Paastriduum, worden
er besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met
inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen.
Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube via de website
van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en
gebeden bent.
Alle goeds, pastoraal team

Eucharistieviering op Palmzondag, 5 april 2020
Intredelied
Hosanna, Zoon van David:
gezegend Die komt in de naam des Heren.
Hij is de Koning van Israël.
Hosanna in den hoge!
Begroeting
In de naam van de Vader en de + Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap
van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
Woord van welkom
Palmwijding
Palmtakken,
takken die altijd groen blijven,
herinneren ons aan een koning die het leven koos en niet de dood,
die velen leven gaf toen dood hun toekomst was.
Palmtakken,
zij herinneren ons aan een bijzonder mens
die één dag koning mocht zijn:
vandaag is het nog ‘hosanna’, morgen ‘weg met Hem.’
God, Gij die leven zijt,
zegen dit groen dat onze winter overleeft.
Zegen deze takken,
hoopvolle tekenen van leven op aarde,
kwetsbaar houvast in weer en wind.
Zegen deze palmen
en zegen ons allen.
Zegen allen die metterdaad
in dit teken van leven en vrede willen geloven.
Zegen hen, waar ook ter wereld,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
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Intochtsevangelie: volgens Matteüs (21, 1-11)
Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen
in de richting van Betfage, zond Jezus twee van hen vooruit met de
opdracht: “Gaat naar het dorp, daar vóór u en het eerste dat ge zult vinden
is een vastgebonden ezelin met een veulen. Maakt die los en brengt ze bij
Mij. En als iemand u een aanmerking maakt, zegt dan: De Heer heeft ze
nodig, maar zal ze spoedig terugsturen.” Dit gebeurde, opdat in vervulling
zou gaan het woord van de profeet: “Zeg aan de dochter van Sion: Zie, uw
Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel, op een veulen, het
jong van een lastdier.” De leerlingen begaven zich op weg en deden wat
Jezus hun had opgedragen. Zij brachten de ezelin met haar veulen, legden
er hun mantels overheen en Hij ging erop zitten. Zeer velen uit het volk
spreidden hun mantels uit op de weg, terwijl anderen de weg bedekten met
twijgen, die zij van de bomen hadden gesneden. De mensen, die Hem
omstuwden, jubelden: “Hosanna, Zoon van David, gezegend Hij die komt
in de Naam van de Heer! Hosanna in den hoge!” Toen Hij Jeruzalem
binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men vroeg: “Wie is dat?”
Het volk antwoordde: “Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea.”
Woord van de Heer
Wij danken God
Lied: “De kinderen van Jeruzalem” (423 G v L)
De kind'ren van Jeruzalem
Loven de Heer met blijde stem
en zingen juichend keer op keer:
Geloofd zij onze God en Heer!
Gebed
Almachtige eeuwige God,
Gij hebt uw Zoon met menselijkheid bekleed
en Hem het kruis van de dienstknecht doen dragen.
Geef dat wij als dienaren Hem 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
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Vers voor het evangelie (Fil. 2, 8-9)
Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood,
tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de Naam verleend die boven alle namen is.
Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer;
wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid.
Lezing uit het Lijdensverhaal (volgens Matteus 27, 11 – 54)
V.:

Jezus werd voor de landvoogd geleid en deze stelde Hem de vraag:

P.:

'Zijt Gij de koning der Joden?'.

V.:

Jezus antwoordde:

C.:

'Gij zegt het'.

V.:

Op de beschuldigingen door de hogepriesters en de oudsten tegen
Hem ingebracht gaf Hij geen enkel antwoord. Toen zei Pilatus tot
Hem:

P.:

'Hoort Gij niet wat ze allemaal tegen U inbrengen?'.

V.:

Maar Hij gaf hem geen antwoord, op welk punt dan ook, zodat de
landvoogd hoogst verbaasd was. De landvoogd was gewoon, bij
elk feest één gevangenen, naar keuze van het volk, vrij te laten.
Men had juist een beruchte gevangene, een zekere Barabbas. Nu
zij daar toch bijeen waren sprak Pilatus tot hen:

P.:

'Wie wilt ge dat ik u zal vrijlaten, Barabbas of Jezus die Christus
genoemd wordt?'.

V.:

Hij wist heel goed dat men Hem uit nijd had uitgeleverd. Terwijl
hij op zijn rechterstoel gezeten was stuurde zijn vrouw hem de
boodschap:

P.:

'Laat u niet in met deze rechtschapen mens, want ik heb vannacht
in een droom veel om Hem moeten doorstaan'.

V.:

Maar de hogepriester en de oudsten haalden het volk over
Barabbas te kiezen, en Jezus te doen sterven. De landvoogd nam
weer het woord en sprak tot hen:

P.:

'Wie van de twee wilt ge dat ik u vrijlaat?'.

V.:

Ze zeiden:
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Allen: 'Barabbas!'.
V.:

Pilatus vroeg hun:

P.:

'Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?'.

V.:

Zij riepen allen:

Allen: 'Aan het kruis met Hem!'.
V.:

Hij hernam:

P.:

'Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?'.

V.:

Maar zij schreeuwden nog harder:

Allen: 'Aan het kruis met Hem!'.
V.:

Toen Pilatus zag dat hij niets verder kwam maar dat er veeleer
tumult ontstond, liet hij water brengen en waste ten overstaan van
het volk zijn handen terwijl hij verklaarde:

P.:

'Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtschapen man, gij
moet het zelf maar verantwoorden'.

V.

Heel het volk riep terug:

Allen: 'Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!'.
V.:

Daarop liet hij, omwille van hen, Barabbas vrij, maar Jezus liet hij
geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden.
Toen namen de soldaten van de landvoogd Jezus mee in het
pretorium en verzamelden de hele afdeling rondom Hem. Zij
trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om.
Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zette die op zijn
hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze
voor Hem op de knieën en bespotten Hem met de woorden:

Allen: 'Gegroet, Koning der Joden!'.
V.:

Ze bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het
hoofd. Nadat zij hun spel met Hem gedreven hadden ontdeden ze
Hem van de mantel, trokken Hem zijn eigen kleren weer aan en
voerden Hem weg ter kruisiging. Toen ze de stad uitgingen
ontmoetten ze een Cyreneeër, Simon genaamd en vorderden hem
tot het dragen van Jezus' kruis. Gekomen op een plaats die Golgota
genoemd wordt - dat wil zeggen Schedelplaats - gaven ze Hem met
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alsem gemengde wijn te drinken; Hij proefde ervan, maar wilde
niet drinken. Nadat ze Hem gekruisigd hadden verdeelden ze zijn
kleren onder elkaar, door er om te dobbelen, en daar neergezeten,
bleven ze de wacht bij Hem houden. Boven zijn hoofd bracht men
een opschrift aan met de reden van zijn veroordeling: Dit is Jezus,
de koning der Joden. Samen met Hem werden ook twee rovers
gekruisigd, de één rechts, de ander links. Voorbijgangers hoonden
Hem, terwijl ze het hoofd schudden en zeiden:
Allen: 'Gij daar, die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt,
red U zelf; als Gij de Zoon van God zijt, kom dan van het kruis
af!'.
V.:

In de zelfde geest zeiden de hogepriesters met de schriftgeleerden
en oudsten spottend:

Allen: 'Anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. Hij
is toch de Koning van Israël! Laat Hem nu van het kruis
afkomen, dan zullen we in Hem geloven. Hij stelt vertrouwen in
God; laat Die Hem nu bevrijden als Hij behagen in Hem heeft.
Hij heeft immers gezegd: Ik ben de Zoon van God!'.
V.:

Zelfs de rovers die samen met Hem gekruisigd waren, voegden
Hem soortgelijke beschimpingen toe.
Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land, tot
aan het negende uur toe. Omstreeks het negende uur riep Jezus met
luide stem:

C.:

'Eli, Eli, lama sabaktani!'.

V.:

Dat wil zeggen:

C.:

'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?'.

V.:

Enkelen uit de omstanders, die het hoorden, zeiden:

Allen: 'Hij roept om Elia!'.
V.:

Onmiddellijk daarop ging één van hen een spons halen, drenkte die
in zure wijn, stak ze op een rietstok en bood Hem te drinken. Maar
de anderen zeiden:

Allen: 'Laat dat! Wij willen eens zien of Elia Hem komt redden'.
V.:

Jezus slaakte andermaal een luide kreet en gaf de geest.
(Stilte)
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En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot
onder in tweeën, de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven
gingen open en de lichamen van vele heilige mensen die ontslapen
waren stonden op. Na zijn verrijzenis kwamen zij uit de graven en
gingen naar de heilige stad waar zij aan velen verschenen. De
honderdman en die met hem bij Jezus de wacht hielden, werden bij
het zien van de aardbeving en wat verder gebeurde door een grote
vrees bevangen en zeiden:
Allen: 'Waarlijk, Hij was een Zoon van God'.
Korte overweging
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’
Deze woorden zijn misschien wel de meest aangrijpende woorden uit het
lijdensverhaal.
Niet alleen omdat het zijn laatste woorden zijn, maar ook omdat het de
meest menselijke woorden zijn die Jezus ooit heeft uitgesproken: woorden
van pijn, van diepe ellende, van wanhoop, van ontreddering, van
verlatenheid.
Allemaal gevoelens die zoveel mensen zo goed kennen, die misschien ook
wij kennen.
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’
Het kunnen de woorden zijn van de meer dan zeventig miljoen mannen,
vrouwen en kinderen die wereldwijd op vlucht zijn.
En ook de woorden van mensen die geen toekomst zien omdat ze arm zijn,
geen kansen krijgen, gehandicapt zijn, of ziek, oud, eenzaam.
En de woorden van mensen die mislukkingen in hun leven moeten ervaren.
Of de woorden van mensen die zich verlaten voelen door hun medemens.
En het zijn vandaag de woorden van ons allen die getroffen worden door
een virus waartegen de mens blijkbaar niet opgewassen is.
Een virus dat de hele wereld overspoelt en ons een gevoel van onmacht
geeft.En het zijn ook de woorden van de paus, die op 27 maart op een
totaal leeg Sint-Pietersplein de zegen Urbi et Orbi uitsprak, en God
smeekte dat Hij de wereld niet in de steek zou laten.
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’
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Nooit was Jezus zo menselijk als in deze woorden van wanhoop,
ontreddering en ellende.
Maar tegelijkertijd in die verlatenheid aan het kruis was Hij toch ook
verbonden met zijn eigen woorden die Hij sprak tot Marta, de zus van
Lazarus : ‘Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven’
Mogen wij daartoe de kracht ontvangen: in Hem geloven, zeker in deze
bange dagen van tegenslag en ellende.
Amen.
Orgelmuziek ( “O hoofd vol bloed en wonden”)
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.
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Voorbede
God, samen met allen die Jezus willen volgen
op zijn weg door lijden en dood heen, bidden wij:
Voor allen die verantwoordelijkheid dragen
in onze samenleving:
dat zij het voorbeeld van Jezus voor ogen houden.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor allen die zich betrokken weten
bij het verhaal van Jezus:
dat zij zijn liefde en mededogen uitstralen.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor mensen die lijden en geen uitzicht zien:
dat zij bemoediging en steun ervaren.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor onszelf:
dat de viering van deze dagen van passie en Pasen
ons helpt de zin van ons leven te verstaan.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor alle mensen die wereldwijd
slachtoffer zijn van het coronavirus
en voor allen die patiënten met hun zorg
en deskundigheid begeleiden.
Laat ons bidden...
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
(Eigen intenties)
Goede God,
luister naar onze gebeden
en wek in ons de gezindheid die was
in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
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Offerandelied: Gloria Laus
Gloria, laus et honor tibi sit,
rex Christe redemptor:
Cui puerile decus prompsit
Hosanna pium

Heerlijkheid, lof en eer zij U,
Koning Christus, Verlosser,
U zong de kinderschaar
een vroom Hosanna toe.

Gloria, laus. . . .

Refrein Heerlijkheid

Israel tu rex, Davidis
et inclyta proles:
Nomine qui in Domini,
rex benedicte, venis

Vorst van Israël zijt Gij,
Davids roemrijke Zoon.
Gezegende Koning,
die komt in de Naam des Heren.

Gloria, laus. . . .

Refrein Heerlijkheid

Coetus in excelsis
te laudat caelicus omnis
Et mortalis homo,
cuncta creata simul

Al de hemelse scharen
loven U in den hoge.
Ook de sterfelijke mens
samen met alle schepsels.

Gloria, laus. . . .

Refrein Heerlijkheid

Plebs Hebraea tibi cum palmis
obvia venit.
Cum prece, voto, hymnis
adsumus ecce tibi

Het Hebreeuwse volk
kwam U met palmtakken tegemoet.
Zie, wij staan voor U
met gebeden en gezangen.

Gloria, laus. . . .

Refrein Heerlijkheid

Hi tibi passuro solvebant
munia laudis:
Nos tibi regnati pangimus
ecce melos

Aan de vooravond van uw lijden
brachten zij U de verschuldigde
eer.
Zie, wij zingen U als onze Koning
een loflied toe.

Gloria, laus. . . .
Refrein Heerlijkheid
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Hi placuere tibi;
placeat devotio nostra
Rex pie, rex clemens, cui
bona cuncta placent
Gloria, laus, et honor tibi sit,
rex Christe redemptor,
cui puerile decus prompsit
Hosanna pium

Zij hebben U behaagd,
moge onze godsvrucht U behagen:
Goede Koning, vol erbarming,
aan wie alle goeds behaagt.
Refrein Heerlijkheid

Bereiding van de gaven
Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit Uw milde hand hebben
wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het
werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben
wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard,
het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door
God, de almachtige Vader.
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.
Gebed over de gaven
Heer, wees ons nabij
want voor ons heeft uw Zoon het kruis gedragen.
Neem onze gaven in zijn offer op,
schenk ons de verzoening waar wij om vragen:
de rijkdom van uw barmhartigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
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Prefatie
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
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,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
Eucharistisch gebed VI
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons dat onze
namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij
Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de
vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons de ruimte geeft en vrijheid
schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven
ten einde toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
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Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij het brood in zijn handen Hij zegende U, 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.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer 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 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.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de
dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog
boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, - uw
rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker
en door dit brood dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak
ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn
toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die
woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en
breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons
midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus onze paus, met Johannes onze
bisschop en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,
met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al
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uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.
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.
Onze Vader
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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door Uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust.
Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Vredesgebed en vredewens
Bij de intocht in Jeruzalem stonden mensen te juichen
omdat ze in Jezus een nieuwe Koning herkenden,
die de vrede van de hemel met zich meedroeg.
Laat wij bidden om die vrede:
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’,
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let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wensen wij elkaar de vrede.
Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Door deel te nemen aan deze tafel worden
wij het leven en sterven van Jezus deelachtig.
Mogen wij zo ook kracht tot opstanding ontvangen,
telkens weer en ook vandaag,
in deze dagen op weg naar Pasen.
Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden…
Communielied: “Toen Jezus naar zijn stede ging” (GvL 525)
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,
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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.
Gebed bij de ‘geestelijke communie’
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
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Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Gebed na de communie
Door uw heilige gave gesterkt, vragen wij U ootmoedig:
Heer, die ons door de dood van uw Zoon
hoop hebt gegeven op het eeuwig leven
waarin wij geloven,
laat ons door zijn verrijzenis
het doel bereiken waarheen wij op weg zijn.
Door Christus onze Heer. Amen.
Slottekst
Het is de krachtigste week van het jaar.
Het is een stille week.
Zoveel onrecht.
Zoveel lijden.
Zoveel verlies.
Het is een goede week.
Zoveel trouw.
Zoveel overgave.
Zoveel moed.
Het is een heilige week.
Zoveel herkenning.
Zoveel verbondenheid.
Zoveel hoop.
Het is de krachtigste week van het jaar.
Stenen worden weggerold.
Duisternis wordt verlicht.
Graankorrel wordt kiemkracht.
(Jean-Paul Vermassen)

Zending en zegen
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Er is in deze wereld veel lijden, maar ook veel vreugde.
Er is in deze Goede Week vreugde, maar ook veel lijden.
Laten we met moed en kracht deze week ingaan,
laten we met moed en kracht ons leven aangaan
naar het voorbeeld van Jezus Christus.
Zegene u de almachtige God de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Slotlied: Attende Domine

Refr. Attende Domine, et miserere, Luister, Heer, en heb medelijden,
quia peccavimus tibi.
want wij hebben tegen U
gezondigd.
Ad te Rex summe, omnium
Redemptor,
Tot u hoogste Koning, Verlosser
oculos nostros sublevamus flentes: van allen,
exaudi, Christe, supplicantum
slaan wij wenend onze ogen op:
preces.
verhoor, Christus, de
smeekgebeden.
Attende Domine...
Luister, Heer, en heb medelijden,
Dextera Patris, lapis angularis,
want wij hebben tegen U
via salutis, ianua caelestis,
gezondigd.
ablue nostri maculas delicti.
Tot u hoogste Koning, Verlosser
Attende Domine ...
van allen,
slaan wij wenend onze ogen op:
Rogamus, Deus, tuam maiestatem: verhoor, Christus, de
auribus sacris gemitus exaudi:
smeekgebeden.
crimina nostra placidus indulge.
Luister, Heer, en heb medelijden,
want wij hebben tegen U
Attende Domine ...
gezondigd.
Tibi fatemur crimina admissa:
contrito corde pandimus occulta:

Tot u hoogste Koning, Verlosser
van allen,
slaan wij wenend onze ogen op:
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verhoor, Christus, de
smeekgebeden.

tua Redemptor, pietas ignoscat.
Attende Domine ...
Innocens captus, nec repugnans
ductus,
testibus falsis pro impiis damnatus:
quos redemisti, tu conserva,
Christe.
Attende Domine ...

De volgende viering die wordt uitgezonden is op
Witte Donderdag om 18.00 uur
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Gebed bij de beproeving door het corona-virus
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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