
En we nodigen u graag uit voor de  
vieringen van de Goede Week en Pasen: 
 

Verzoeningsviering:  

Dinsdag om 19u30:  

met marimba door Sieben Bocklandt. 

 

Witte Donderdag:  

19u30: u hoeft geen boterham mee te brengen! 

 

Goede Vrijdag:  
- om 15u00: kruisweg in kapel O.L.V. van Halle  

(hoek Kapelstraat en Dendermondse steenweg). 

- om 15u00: kruisweg in Sint-Jozefkerk. 

- om 19u30: met het koor Fiori Musicali. 
 

Meditatie: 

Aansluitend op de avondviering (rond 20u45)  

is er gelegenheid tot Christelijke meditatie olv 

Jos Pype. We bieden dit 3 x 20' aan, ieder kan 

blijven zolang hij / zij wil. Tot 23u00 blijft de 

kerk open met muziek uit de Matteüspassie  

van J.S. Bach. De toegang is gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaszaterdag om 20u00:  

Paaswake met koor Sint-Cecilia. 

 

Paaszondag om 10u30:  
Gezinsviering met klarinetensemble+ 

paaseieren rapen in de tuin van de pastorij. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verwelkoming 
Welkom in deze Palmzondagviering. 

met bijzondere beelden door bijzondere mensen  

van de Cardijnschool in Brussel 

Kijk, luister, zing, bid, word stil en bewonder. 

 

De intocht 

Omdat straks het Paasfeest gevierd wordt,  

kan je een gezellige drukte voelen in Jeruzalem. 

Vele pelgrims zijn gekomen om dit belangrijke feest 

van de Joodse kalender te vieren. 

 

… 

 

“Hij is er! Hij is er!”, roept iemand. 

De spanning stijgt  

en je kan zien dat mensen hun mantels uitdoen. 

Ze leggen die op de weg  

zodat Jezus erover kan stappen. 

 

“Hosanna, leve de nieuwe koning, de Messias! 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren!” 

 

Feestelijke psalmen galmen door de straten terwijl 

Jezus voorbijgaat met zijn leerlingen... 

... het lijkt zijn boodschap van dienstbaarheid en 

liefde alleen maar te beklemtonen. 

Daarom: vrede voor jou,  

die naar hier bent gekomen! 

Laten we rechtstaan omwille van  

die Koning van de Vrede. 
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Lied 
De kinderen komen mee naar voor. 

 
Niemand komt hier vrij van het kwade,  
niemand gaat hier straks weer vrijuit.  
Niemand teveel, niemand te weinig,  
niemand te groot, niemand te klein.  
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar  
tot ooit en overal wij leven met elkaar. 
 
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven 
help ons te zien wat niemand vraagt. 
Tijd om te geven, kans om te zijn 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 

Kindvriendelijk moment 

 

Gebed samen 

God van leven,  

in Jezus hebt Gij U laten kennen, 

Hij is gekomen  

om ons de weg van vrede te leren. 

Wij bidden U, maak ons stil en zacht 

zodat wij Hem kunnen ontmoeten, 

in zijn glorie, maar ook in zijn lijden. 

Dat vragen wij U voor vandaag in het bijzonder. 

Amen. 

 

Vredewens  

 

Communie 

Zie dan dit gebroken brood, als teken van Jezus zelf  

en ontvangen wij Hem met ons volle hart. 

 

Lied 

Ik zie de wereld omgekeerd,  
de aarde in het licht 
van mensen die elkaar zien staan, 
Gods eigen aangezicht. 
 
Ik zie het lang beloofde land 
waar alles wordt gedeeld, 
van grond tot licht, van steen tot brood,  
wij zijn Gods evenbeeld. 
 
Ik zie de aarde vol sjaloom, 
de ongeest weggeleefd. 
Ontmaskerd staan wij voor elkaar 
en zie: de vrede leeft. 

 
Palmwijding en zegen 
Mogen wij u uitnodigen om recht te staan  

voor de wijding van de palm. 

 

God,  

Gij zegent deze groene takken   

Gij zegent de huizen en kamers  

waarin ze straks een plaatsje krijgen, 

Gij zegent de mensen  

die er wonen en die ons dierbaar 

zijn. 

Gij bewaart ons allen in de palm van uw hand. 

Gij blijft ons nabij door Jezus Christus,  

uw Zoon en onze Broeder. Amen. 

 

Zending 

Wie palmtakjes wilt meenemen voor iemand thuis 

kan ze hier vooraan komen halen. 

 

We geven u graag ook nog een kaartje mee  

bij het buitengaan. 



Voorbeden  

In deze geest willen we bidden voor de noden 

in onze wereld en in ons eigen leven. 

 

In het spoor van Jezus  

doen mensen goed 

en toch worden ze soms bespot en geslagen. 

Bidden we voor hen. 

In het spoor van Jezus, 

dragen mensen hun lijden, 

soms zelfs in de steek gelaten door vrienden. 

Bidden we voor hen. 

Ga met ons door de dagen … 
 

In het spoor van Jezus  

geven mensen meer liefde 

dan ze soms krijgen 

Bidden we voor hen. 

Ga met ons door de dagen … 
 

In het spoor van Jezus, 

kiezen we waarheid boven leugen. 

Bidden we voor onszelf  

Ga met ons door de dagen … 
 
In het spoor van Jezus 

dragen wij mensen mee  

over de grens van dood naar leven. 

Bidden we voor (…)  

Ga met HEN door de dagen … 
 
Omhaling 
Omwille van de intensiteit van deze viering,  

is er nu geen omhaling. We zijn u echter  

dankbaar als u uw bijdrage wilt geven in één 

van de mandjes bij het buitengaan. 

 

Onze Vader 

Meer dan anders nog 

is vandaag duidelijk wat de consequenties zijn  

als wij Jezus’ weg willen volgen. 

 

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. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. 

Inleiding op het lijdensverhaal van Jezus 

Jezus toonde mensen een ander beeld van God, 

maar Hij werd door velen niet begrepen. 

Hij werd beschouwd als iemand  

die het gezag ondermijnde. 

Daarom moest Hij verdwijnen. 

 

Voor Jezus’ lijdensweg  

waren mensen verantwoordelijk... 

Mensen die Hem verraadden... 

Mensen die Hem in de steek lieten en bespotten... 

Mensen die Hem verloochenden... 

Mensen zoals jij en ik...? 

Laten we luisteren naar zijn verhaal,  

dat ook een stukje het onze is. 

 

De Sedermaaltijd 

Jezus’ leerlingen hebben een zaaltje in de stad 

klaargemaakt en enkele dagen later willen ze de 

Sedermaaltijd vieren. Dat is de herdenking van de 

avond voor de uittocht uit Egypte, 

lang geleden, toen de Joden nog slaven waren. 

... 

Ze worden muisstil. 

 

Muziek 

 
We nodigen u uit om recht te staan 

 

Het voelt als een heilige nacht. 

Samen met zijn vrienden zit Jezus aan tafel. 

De verbondenheid is heel intens 

De beker met wijn wordt ingeschonken. 

Een wonderbaarlijk, mystiek moment. 

 

Jezus neemt het ongedesemde brood  

in zijn handen, breekt het, dankt God  

en kijkt zijn leerlingen recht in de ogen (…) 

Ze delen het brood  

en laten het rondgaan. 

 

 

Muziek 

 

Daarna neemt Jezus de beker met wijn (…) 

Ze delen de wijn door de beker te laten rondgaan. 
 

In de hof van Olijven en de veroordeling 

Na de maaltijd wil Jezus naar de Hof van Olijven 

om er te bidden. 

In de duisternis vraagt Hij uitdrukkelijk  

aan zijn leerlingen om waakzaam te blijven,  

om aandachtig te zijn,  

zodat ze met Hem en met God  

verbonden kunnen zijn. 

 



Lied 

 

Judas komt naar Jezus toe en kust Hem. 

Hij kust Hem, zoals hij met de priesters  

en wetsleraren heeft afgesproken. 

Want zij kennen Jezus niet.  

Ze kennen Hem écht niet. 

 

Muziek 

 

Het is chaos als de ogen van de leerlingen  

opengaan, een ruwe confrontatie met de realiteit  

van soldaten, wapens en mensen die zich niet 

schamen om hun macht openlijk te misbruiken. 

 

“Ziehier jullie Koning met een doornenkroon.  

Zal ik hem toch vrijlaten?”, vraagt hij. 

Maar het volk schreeuwt:  

“Aan het kruis met Hem! Aan het kruis met Hem!” 

 

Machteloze tranen overmannen Maria,  

Jezus’ moeder en een handvol vrienden,  

die Jezus tot hier gevolgd zijn. 

 

Muziek  
 
De weg van het kruis 

 

Het kruis wordt op zijn rug gelegd. 

Zwijgzaam trekt Hij door de straten van Jeruzalem. 

Moederziel alleen komt Hij op het kruis terecht. 

 

Het wordt donker,  

aardedonker. 

Allen horen ze Jezus roepen: 

“Eloï, Eloï, lama sabaktani.” 

 

Stilte 

 

Bij het graf 

 

Jozef van Arimatea haalt Jezus van het kruis  

en wikkelt Hem in doeken. 

Daarna legt Hij Jezus in een rotsgraf. 

De vrouwen en de leerlingen  

blijven ontroostbaar achter. 

Het is bijna sabbat.  

De steen wordt voor het graf gerold. 

Het wordt avond en morgen. Het blijft stil. 

Een doodse stilte waarin alle hoop verloren lijkt. 

 

En toch… 

 

Lied 

Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu: 
al wat de morgen mij brengen zal 
dank ik aan U. 
 
Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt 
dank ik aan U. 
 

Geloofsbelevenis  

laten we hiervoor rechtstaan 

 

Ik geloof erin: 

een nieuwe wereld waar het goed is om wonen. 

 

Ik geloof dat God, onze Vader 

zijn schepping verder zet in mensen. 

 

Ik geloof  

dat niets of niemand kan tegenhouden, 

dat mensen geloven in Jezus 

en willen leven naar zijn voorbeeld. 

Ik geloof dat het kan, 

want zijn liefde en zijn Geest 

maken oorlog tot vrede 

en hebzucht tot solidariteit. 

 

Ik geloof, 

want door zijn kruis 

wordt sterven en dood 

begin van nieuw leven. 

 

 

 


