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DEKENAAT HERZELE – HOUTEM  
Palmzondag  
24-25 maart 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intredelied: De koning van de vrede     (ZJ 351, 1-2) 
 

De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan, 
de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godesnaam. 
Doet open nu de poorten, de koning moet er door, 
och Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor 
 

Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan 
of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan? 
Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt, 
de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid. 
 
 
Welkom 
 
V. Vandaag Palmzondag, mogen we, hier en nu, beleven wat Jezus 

ons heeft nagelaten. Brood breken en delen, hem aanwezig 
weten in ons midden. Mogen we hier samen zijn, in de naam van 
de Vader, Zoon en Heilige Geest. 
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Evangelie:  Intocht van Jezus in Jeruzalem  
 
Gebed en wijding van de palmtakken 
 
V. God, zegen deze groene palmtakken, 

Opdat wij Jezus kunnen volgen op zijn weg. 
Vervul ons met zijn kracht zodat wij, 
die hem vandaag huldigen als onze leidsman, 
niet terugdeinzen als het moeilijk wordt. 
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen. 

 
Processie 
 

Lauda Jerusalem, Dominum, lauda Deum tuum Sion; 
Hosanna, hosanna Filio David. (2x) 
 
Openingsgebed 
 
V. Almachtige eeuwige God, 
 om aan de mensen een voorbeeld te geven van nederigheid 

hebt Gij gewild dat onze Verlosser mens werd zoals wij 
en de dood onderging aan het kruis. 

A. Geef dat wij ter harte nemen 
 wat zijn  lijden ons te zeggen heeft 

en deel hebben aan 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. Amen. 

 
 
Eerste lezing 
 
Tussenzang: Christus heeft voor ons geleden   (ZJ360, 1-4) 
 

Christus heeft voor ons geleden  
als een beeld van ons bestaan, 
dat wij zover zouden gaan  
in zijn voetstappen te treden. 
 

Die de zonden heeft gekorven  
in zijn lichaam aan het hout, 
dat gij Gode leven zoudt,  
aan de zonde afgestorven 
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Evangelie: Lijdensverhaal 
 

De lezing wordt viermaal onderbroken om een strofe te zingen uit 
het lied: O hoofd vol bloed en wonden (ZJ 371,1-4) 

 

O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet U vol ontzag. 
 

O hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in 't licht gedragen, door engelen omstuwd, 
wie heeft U zo geslagen, gelasterd en gespuwd? 
 

O Heer uw smaad en wonden, ja alles wat Gij duldt, 
om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld. 
O God ik ga verloren om wat ik heb gedaan, 
als Gij mij niet wilt horen. Zie mij in liefde aan. 
 

Houd Gij mij in uw hoede, Gij die uw schapen telt, 
o bron van al het goede, waaruit mijn leven welt. 
Gij die mijn ziel wilt laven met liefelijke spijs, 
Gij overstelpt met gaven tot in het paradijs. 
 
Homilie 
 
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,  
gekruisigd is, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van 
God, Zijn 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; 
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de vergiffenis van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam;  
het eeuwig leven. Amen. 
 
 
Voorbeden 
 
V.    Bidden wij tot de liefdevolle God, die ons zijn Zoon heeft gegeven 

die ons leven voltooit door zijn mensenliefde en die het kruis niet 
heeft geschuwd, voor Hem spreken we uit wat leeft in ons hart: 

 
L. Voor onze Kerk, onze paus en bisschoppen  

en allen die een ambt bekleden, 
dat zij ons voorgaan op de weg van koninklijke dienstbaarheid 
die Jezus Messias ons heeft gewezen. 

A. Luister, Heer, wees ons genadig; laat komen uw rijk en 
zijn gerechtigheid.    (ZJ 11c) 

 
L. Voor de leiders van de volken, dat zij zich met liefde mogen 

toewijden aan hen die aan hun zorg zijn toevertrouwd en hun 
grote en kleine  noden helpen verlichten 

A. Luister, Heer, wees ons genadig; laat komen uw rijk… 
 
L. Voor mensen die een kruis te dragen hebben, dat zij de kracht 

vinden om het leven aan te kunnen en mensen mogen 
ontmoeten die, vervuld van uw liefde, hun lasten helpen torsen. 

A. Luister, Heer, wees ons genadig; laat komen uw rijk… 
 

L. Voor mensen die van harte  met anderen delen, 
voor hen die hun naasten van dienst willen zijn, 
dat hun inzet gezien en gewaardeerd wordt, dat ze de vreugde 
bewaren en zich gezegd weten. 

A. Luister, Heer, wees ons genadig; laat komen uw rijk… 
 
V. Liefdevolle God, aanhoor onze beden  en neem ons onder uw 

hoede, vooral als de tijden donker zijn en leven ons zwaar valt. 
 Sterk ons vertrouwen dat het kruis van uw Zoon ook voor ons 

een teken van hoop en nieuw leven wil zijn, zo vragen wij U door 
Hem, Christus onze Heer. Amen. 

 
 

Omhaling – Broederlijk Delen 
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Gebed over de gaven 
 
V. Met het lijdensverhaal van Jezus voor ogen 

worden wij stil en voelen ons machteloos. 
Hoe kan genadeloos geweld 
dat onze wereld in zijn greep houdt doorbroken worden? 

A. Met deze gaven van brood en wijn, 
tekens van ons dagelijks leven, 
willen wij ingaan op Jezus’ uitnodiging. 
Hij doet ons gaan in verregaande solidariteit naar 
slachtoffers van onze samenleving. 
Geef ons de moed, Enige God, om te kiezen voor Jezus’ 
weg. Amen. 

 
Eucharistisch gebed 
 

V. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
V. Verhef uw hart. 
A. We zijn met ons hart bij de Heer. 
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A. 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… (ZJ 40) 
 
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. 
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Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend 
zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 

Wij brengen U onze dank door Jezus uw Zoon. 
 

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. 
 

- Consecratie - 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

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 het vuur van uw 
Geest en breng ons elkaar nabij. 
Wij erkennen uw goedheid door Jezus uw Zoon. 
 

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 Luc en aan allen die Gij als herders 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. 
Wij vragen om uw barmhartigheid door Jezus uw Zoon. 
 
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de 
Heer, met de Heilige Jozef, 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. 
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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 –  Wees Gegroet – Lam Gods    (ZJ 40) 
 
Vredeswens 
 
V. Je kan geen vrede geven aan mensen 
 Als die vrede niet leeft in je eigen hart. 

Die vrede in je hart is niet iets, maar Iemand, Jezus, de Christus. 
De vrede van de Heer zij altijd met u. 

A. En met uw Geest. 
V.    Wensen wij die Jezusvrede van harte aan elkaar toe. 
 
Communie 
 
Communielied: Jezus om uw lijden groot   (ZJ 372, 1-2) 
 

Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood  
die volbrengen ‘t recht van God, Kyrie eleison.  
 
Heer, om uw zachtmoedigheid, vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, Kyrie eleison. 
 
Bezinning na de communie  
 

Eén takje is ons genoeg,  
een groene tak van hoop  
ons gelovig aangereikt,  
niet als een magische kracht,  
maar als een krachtig symbool  
van nieuwe hoop. 
Eén takje is ons genoeg,  
een groene twijg van vrede  
die vertelt van een goddelijke mens,  
Jezus van Nazareth,  
en ons uitdaagt  
om zijn weg te gaan  
van dienende goedheid  
en teder nabij-zijn 
Eén takje is ons genoeg… 
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Communielied: Jezus om uw lijden groot    (ZJ 372, 8-9-10) 
 

Om de doornen van uw kroon,  
om de geesling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon,  
Kyrie eleison. 
 

Om uw kruis, Heer, bidden wij,  
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij,  
Kyrie eleison. 
 

Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 
 
 
Slotgebed 
 

V. Jezus’ intocht in Jeruzalem, vreugdevol begroet door het volk, 
liep uit op een harde confrontatie. 

 Tot een lijdensweg en een dood die verbijstering wekken. 
A.  Alleen het geloof in Uw kracht, stelt ons in staat om 

verder te zien dan de mislukking. 
Mag de komende Goede Week ons tot bondgenoten 
maken van Jezus en van alle mensen, waar hij voor 
opkwam. Het moge zo zijn. Amen. 

 
 
Zending en zegen  
 

 
 


