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LIEDEREN EN TEKSTEN BIJ PALMZONDAG 

ZOTTEGEM, KAPEL DEKENAAL CENTRUM 

Parochie van de HH. Apostelen Petrus en Paulus 

Voorganger is pastoor-deken Hans Vandenholen 

Wij bidden samen om kracht en vertrouwen in deze tijd van beproeving 

 

Orgelspel 

 

Opening van de dienst en begroeting  

 

Wij spreken samen het gebed uit 

Almachtige eeuwige God, zegen ons allen nu wij in deze zware dagen van ziekte en 

beproeving Christus willen volgen op zijn lijdensweg. Zegen onze huizen en de mensen die er 

wonen. Zegen dit eenvoudige teken, en vervul ons met de kracht van Jezus zodat wij met 

Hem opgaan naar het nieuwe Jerusalem.  

 

 
 

(u vindt dit kaartje nog eens apart in achteraan. U kunt het in kleur afdrukken, uitknippen, en 

ter vervanging van de palmtak een plaats geven in de huiskamer. Eventueel ook een kaartje 

bezorgen aan iemand uit de buurt) 

 

EVANGELIE VAN DE INTOCHT (Mt 21,1-11) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 
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Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden 

en de Olijfberg bestegen in de richting van Betfage 

zond Jezus twee leerlingen uit met de opdracht: 

“Gaat naar het dorp daar voor u 

en het eerste dat gij zult vinden 

is een vastgebonden ezelin met een veulen. 

Maak die los en breng 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: 

Zegt 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 er op 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 de Komende in de naam des Heren! 

Hosanna in den hoge!” 

Toen Hij Jeruzalem binnentrok, 
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raakte de hele stad in beroering en men vroeg: 

“Wie is dat?” 

Het volk antwoordde: 

“Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea.” 

  

 

OPENINGSLIED (ZJ 366) 

 

Refr.  

Laat ons als weleer, de kinderen der Joden  

een zegeweg bereiden voor de Heer,  

en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan.  

Laat ons zingen en juichen, hosanna in den hoge,  

gezegend die komt in de naam van de Heer. 

 

Onze heer is Koning over geheel de aarde, 

Over alles wat er leeft op de wereld. Refr. 

 

Onze heer is Koning over geheel de aarde, 

Onze God die de wereld heeft geschapen. Refr. 

 

Daarom, aarde, ontvang uw roemrijke Koning,  

Laat hem zegevierend treden in elk mensenhart. Refr. 

 

Daarom wereld, juich voor god, de Koning; 

Bereid een koningstroon in ieder land, in elke streek. Refr. 

 

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.  

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,  

God, door de eeuwen der eeuwen. 
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EERSTE LEZING (Jes 50,4-7) 

 

Uit de profeet Jesaja 

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. 

  

Antwoordpsalm (Ps 22)  ZJ 368  

Refr. God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. 

 

Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt. 

Ik roep het ‘s nachts, en Gij laat mij maar roepen. Refr. 

 

Onze Vaderen hadden vertrouwen in U, 

Vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest. Refr. 

 

Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst, 

En nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd. Refr. 

 

Ik ben geen mens meer, ik ben een worm, 

Gehoond door de mensen, veracht door de buurt. Refr. 

 

Ik ben bespottelijk in aller ogen, 

Iedereen lacht mij hoofdschuddend uit. Refr. 

 

Hij zocht het bij God, laat die Hem dan redden. 

Laat God Hem bevrijden, die houdt toch van Hem. Refr. 
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Tweede lezing (Fil 2,6-11) 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 

 

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 belijden, 

tot eer van God de Vader: 

Jezus Christus is de Heer. 

 

Acclamatie (ZJ 3c) 

Barmhartig de Heer en genadig, 

Barhartige Heer, genadige God. 

Lankmoedig en rijk aan ontferming. 

Barmhartige heer, genadige God. 

 

Passieverhaal volgens Matteus  

 

Wij luisteren naar het lange passieverhaal. Laten wij in de navolging van Jezus treden, het 

kruis meedragen van allen die lijden en eenzaam zijn, en zelf bidden om kracht in het uur van 

beproeving. 

 

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 luider stem uit: 

“Eli, Eli, lama sabaktani?” 

dat wil zeggen: 

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 

Enkelen van de omstanders die het hoorden, zeiden: 

“Hij roept om Elia!” 
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Onmiddellijk daarop ging een van hen een spons halen, 

Drenkte die in zure wijn, 

stak ze op een rietstok en bood Hem te drinken. 

Maar de anderen zeiden: 

“Laat dat! 

Wij willen eens zien of Elia Hem komt redden.” 

Jezus slaakte andermaal een luide kreet 

en gaf de geest. 
 

 
 

Homilie 

De homilie wordt na de viering onmiddellijk op de facebookpagina’s geplaatst en ook op de 

website van de parochie in Zottegem. Ze kan uw persoonlijke weg begeleiden in deze Goede 

Week.  
 

Geloofsbelijdenis 
 

Voorbede 
 

C. Jezus is trouw gebleven ten einde toe 

en heeft zo onze diepste duisternis willen vullen met zijn aanwezigheid.  

Daarom mogen wij vol vertrouwen bidden: 
 

L. Voor onze Kerkgemeenschap  

en voor allen die er verantwoordelijkheid dragen: 

om trouw aan de weg van zelfgave die Jezus is voorgegaan. 

Laten we bidden.  
 

Voor mensen die zich met hart en ziel inzetten voor gerechtigheid  

maar op tegenstand botsen,  

voor hen die oprecht naar vrede streven 

maar slechts onwil en tweedracht op hun weg vinden: 

om geduld en zachtmoedigheid. 

Laten we bidden.  
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Voor allen die lijden of vervolgd worden omwille van hun overtuiging, 

voor mensen die bespot worden,  

verdacht gemaakt of onschuldig veroordeeld:  

om steun en volharding. 

Laten we bidden. 

 

Voor familieleden, collega’s en vrienden, voor alle mensen: 

om troost en hoop in deze moeilijke tijd. 

Voor de zieken en stervenden, dat velen hun kruis mee mogen dragen. 

Voor artsen en verplegers: om kracht en steun. 

Voor de overledenen: om eeuwig leven. 

Laten we bidden. 

 

C. Vader, 

wij geloven dat kruis en lijden niet het laatste woord hebben. 

U bent er op uit om te redden en te verlossen.  

Luister dan naar onze beden  

door Jezus Christus, onze Heer.  

 

 

Gebed over de gaven 

Heer,  

wees ons nabij  

want voor ons heeft uw Zoon het kruis opgedragen.  

Neem onze gaven in zijn offer op,  

schenk ons de verzoening waar wij om vragen:  

de rijkdom van uw barmhartigheid.  

Door Christus onze Heer.  

 

PREFATIE 

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. 

 

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. 
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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 de engelen, machten en krachten, 

met allen die staan voor uw troon, 

loven en aanbidden wij U, 

en zingen (zeggen) U toe vol vreugde: 

 

Heilig, heilig, heilig… 

 

Eucharistisch gebed 

 

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. 

 

Vredeswens 

 

Lam Gods 

 

Communielied (ZJ 370) 

 

1    Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
 alle geboden worden thans voldragen, 
 alle beproeving van de wildernis. 

 

 

2    Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
 die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
 Koning der Joden die de dood verdreef. 
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3    Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
 Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
 Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 

 

4    Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
 aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
 ons is een lofzang in de mond gegeven, 
 sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 

 

5    Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
 waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
 vrede aan allen die uw naam verhogen: 
 heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

 

 

 

Slotgebed 

Almachtige en barmhartige God,  

met vreugde hebben wij uw Zoon ontvangen in ons midden  

en hebben wij 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. Amen. 

 

 

Dank voor uw mee vieren en bidden.  

Donderdag om 18u: viering van Witte Donderdag, in livestream 

Goede Vrijdag, 15u: kruisweg in livestream 

Paaszondag, 10u: Paasmis in livestream 
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