
Palmzondag – Passie van de Heer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We staan aan het begin 

van een bijzondere week. 

De week waarin wij de laatste levensdagen 

van Jezus, dag na dag, 

van dichtbij willen mee beleven. 

In die gave van Zichzelf 

toont Hij ons zijn liefde tot het uiterste. 

Toch krijgt zijn dood niet het laatste woord. 

Zijn dood zal een doorgang naar het eeuwige,                                                                  

het echte leven blijken te zijn. 

 

Mt. 21, 4-5 

Dit is gebeurd  

opdat vervuld zou worden  

wat bij monde  

van de profeet gezegd is: 

Zeg tegen de dochter Sion: 

zie, uw koning komt naar u toe,  

zachtmoedig  

en zittend op een ezel,  

op een veulen, 

het jong van een lastdier. 

 

 

 

 

 



 

Bezinning  

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… 

 

 

Gebed 

God,  

maak ons ontvankelijk 

voor de weg die Jezus is gegaan. 

Een weg van liefde, 

van zich geven tot en met, 

een weg van vrede en verzoening. 

Wij bidden U  

Verruim dan ons hart,  

versterk ons geloof 

in het spoor  

van Hem die leeft en vrede geeft.  

Amen. 
 

 

 

 



Uit de Brief aan de Filippenzen (hfst. 2) 

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God 

niet vast, maar deed er afstand van. 

Hij nam de gestalte aan van een slaaf  

en werd gelijk aan de mens. 

En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd  

en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 

Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam 

geschonken die elke naam te boven gaat, 

opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen,  

in de hemel, op de aarde en onder de aarde,  

en elke tong zal belijden tot eer van God de Vader:  

‘Jezus Christus is Heer’. 

 

Kort stiltemoment of streepje zachte muziek 

 

 

 

 

 

Uit het lijdensverhaal van onze Heer Jezus Christus 

volgens Matteüs      (u kan het helemaal lezen in Mt. 26-27) 
 

Onder de maaltijd sprak Hij:  

‘Voorwaar, Ik zeg u: één van u zal mij overleveren’. 

Smartelijk getroffen begon de een na de ander Hem te vragen: 

‘Ik ben het toch niet, Heer?’ 
 

Onder maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het 

en gaf het aan zijn leerlingen, met de woorden: 

‘Neem, eet; dit is mijn Lichaam’. 

Daarna nam Hij de beker, en, na het spreken van het 

dankgebed, reikte Hij hun die toe met de woorden: ‘Drink allen 

hieruit. Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen 

vergoten wordt tot vergeving van zonden. 

Maar Ik zeg u: Van nu af zal Ik niet meer drinken van wat de 

wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik het met u, nieuw, 

zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader’. 



Nadat zij de lofzang gezongen hadden gingen zij naar de 

Olijfberg.  

Later die avond zei Petrus: `Al komen ze allemaal ten val 

vanwege U, ik zal nooit ten val komen.’ 

Jezus zei Hem: `Ik verzeker je, in deze nacht, nog voordat de 

haan kraait, zul je Me drie keer verloochenen.’ 

Petrus zei Hem: `Ook al moet ik samen met U sterven, ik zal U 

niet verloochenen.’ In deze trant spraken alle leerlingen. 
 

In de tuin van Getsemane zei Hij tegen Petrus, Johannes en 

Jacobus: `Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier, en blijf wakker 

met Mij.’ 

Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad: `Mijn 

Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij 

voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.’ 

 

 

 

 

 
 

 

…Nog later die nacht begon Petrus te vloeken en te zweren: `Ik 

ken die man niet.’ En meteen kraaide er een haan. 

Petrus herinnerde zich wat Jezus gezegd had: `Voordat de 

haan kraait, zul je Me drie keer verloochenen.’ Hij ging naar 

buiten en huilde bittere tranen. 

Toen namen de soldaten van de gouverneur Jezus mee naar 

het pretorium en haalden er heel de cohort bij. 

Ze trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel 

om; ze vlochten een krans van doorns, zetten die op zijn hoofd, 

gaven Hem een rietstok in de rechterhand, vielen voor Hem op 

de knieën en dreven de spot met Hem door te zeggen: 

`Gegroet, koning van de Joden!’ 

En ze spuwden Hem in het gezicht, pakten de rietstok en 

sloegen Hem op zijn hoofd. 

Toen ze zo de spot met Hem gedreven hadden, namen ze Hem 

de mantel af en deden Hem zijn eigen kleren weer aan. Ze 

leidden Hem weg om Hem te kruisigen. 
 



Vanaf het zesde uur viel er duisternis over het hele land, tot 

aan het negende uur. 

Rond het negende uur riep Jezus met luide stem uit:   

`Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat betekent: Mijn God, mijn God, 

waarom hebt U Mij in de steek gelaten? 
 

Sommigen die daar stonden, hoorden dat en zeiden: `Hij roept 

Elia.’ Meteen rende een van hen weg om een spons te halen, 

doopte die in wijn, stak hem op een rietstok en wilde Hem te 

drinken geven. Maar de anderen zeiden: `Niet doen! Laten we 

eens kijken of Elia Hem komt redden.’ 

Maar Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest. 

Toen de centurio en zijn mannen, die bij Jezus de wacht 

hielden, de aardbeving zagen en wat er allemaal gebeurde, 

werden ze vreselijk bang. Ze zeiden: `Werkelijk, Hij was de 

Zoon van God.’ 
 

Meditatiemoment in eerbiedige stilte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeden 
 

Eeuwige en enige God, U hebt ons uw Zoon gezonden 

en Hij heeft de gestalte aangenomen van een dienaar. 

Wek ook in ons deze levenshouding nu wij U bidden: 
 

Voor zovelen die vernederd en geschonden zijn, 

wier wonden vaak onzichtbaar zijn voor onze ogen: 

dat er mensen zijn aan wie zij zich kunnen optrekken, 

dat zij hun waardigheid mogen hervinden… 

Laten wij bidden… 
 



Reik ons het leven aan, Heer God, als wij met U 

verbonden zijn, zal ons geen dood weerstaan. 
 

Voor mensen die geen eerlijk proces krijgen, 

die ten onrechte worden veroordeeld en vastgezet: 

dat hun zaak zal worden heropend en herzien, 

dat rechtvaardigheid en recht mogen zegevieren… 

Laten wij bidden… 
 

Reik ons… 
 

Voor mensen die actief zijn in zelfhulpgroepen, 

die zich belangeloos inzetten voor lotgenoten: 

dat hulpzoekenden zich in elkaars verdriet herkennen, 

dat zij elkaars steun en toeverlaat mogen zijn… 

Laten wij bidden… 
 

Reik ons… 
 

Voor wie grote verantwoordelijkheden dragen in onze stad en 

ons land, voor wie zich heel erg inzetten voor zieke 

medemensen, voor wie zorg dragen voor de voeding, de 

veiligheid, de medicatie, het welzijn,… van medemensen: 

dat zij kracht mogen ontvangen, steun en waardering… 

Laten wij bidden… 
 

Voor wie ernstig ziek zijn en voor wie heel veel zorg hebben om 

zieke of lijdende medemensen: 

mogen zij troost en bemoediging ontvangen… 

Laten wij bidden… 
 

Voor alle mensen die hun naasten en de Heer dienen, die zich 

bewust zijn van de kracht van Gods liefde: 

dat zij steeds getuigen van de aanwezigheid van de Levende en 

anderen de weg wijzen die leidt naar het Leven… 

Laten wij bidden… 
 

Eeuwige en enige God, 

uw Zoon ging tot het uiterste om ons uw liefde te tonen. 

Verhoor ons bidden en laat aan ons het goede gebeuren, 

vandaag en morgen en altijd. 

Amen! 



Slotgebed 
 

God, laat ons vandaag blij zijn en feest vieren 

voor wie Jezus voor ons is geweest en is. 

Zijn voorbeeld van goedheid zet ons aan 

om ook verder goed te zijn en goed te doen. 

Laat ons thuis  

een huis van goedheid en vrede bouwen, 

een plaats vol begrip en medeleven, 

waar iedereen stil en ongedwongen 

zijn best doet  

om zoveel mogelijk voor de ander te doen. 

Dan zullen velen bij ons komen als gast. 

Dan zal God daar ook aanwezig zijn 

omdat vrede en liefde  

er de bouwstenen zijn.  

Amen. 

            naar Jocelyne Claeys 

 

 

Zending en kruisteken 
 

Telkens weer zal het lijden van de wereld, 

het kruis dat de mensen dragen, 

een oproep zijn om ons te laten raken  

door het leven van een ander. 

Dàt is de weg van Jezus gaan. 

Door dit te doen  

brengen wij hulde aan Hem  

en delen we in zijn leven,  

in hét Leven. 

Mogen we op die weg  

worden gezegend, gesterkt en gesteund  

door de zegen van de barmhartige God, 

+de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  

Amen. 

 

 

 

 



Liturgisch en bezinnend aanbod op Palmzondag 5 april 
 

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie schorst de 
katholieke Kerk voorlopig alle publieke liturgische bijeenkomsten.            
Als alternatief zijn er bijkomende uitzendingen van 
eucharistievieringen via radio, tv en internet. 
 

Via de televisie 

- op KRO, Nederland, om 10.00 uur 

- op France 2 ‘Je jour du Seigneur’, om 11.00 uur 

- op NPO 2 (Ned.) vanuit de H. Jozefkerk in Waubach om 09.55 u.  

 

Online - Livestream 

- vanuit de Sint-Quintinuskathedraal te Hasselt om 10.00 u. 

via www.kerknet.be  

- vanuit de abdij van Averbode om 11.00 u. 

via http://uitzending.abdijaverbode.be of                                   

via https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/uitzendingen 

- vanuit de H. Jozefkerk in Waubach om 09.55 u. via NPO 2 (Ned.) 

- KTO-tv - om 18.30 uur via https://www.ktotv.com/guide/ 

- vanuit de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal om 10.00 u. via 

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-

liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online 

 

Via de radio 

- vanuit de Abdij Keizersberg te Leuven om 10.00 u. via Radio 1 

- vanuit de kapel van de ‘Zusters van Liefde’ te Kortemark om 10.00 u. 

via Radio Maria (en op zaterdag en zondag ook om 18.15 u.) 

 

 

 

http://www.kerknet.be/
http://uitzending.abdijaverbode.be/
https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/uitzendingen

