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Orgel 
We dragen de kruisjes van hen die vorige maand  
overleden zijn in ons midden om in deze viering 

voor hen te bidden. 
 

Lied 
We noemen hun namen en zingend vragen we  
dat zij en God in ons midden zouden zijn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Welkom  
Het gebeurde in de aanloop naar het paasfeest. 

Met zijn Boodschap trok Jezus  
naar het hart van Israël: naar Jeruzalem.  

Hij wilde mensen bevrijden van wat hen belemmerde 
om geheel en al mens te zijn,  

om zo geheel en al van God te zijn.  

Licht en donker, 
donker en licht. 



Daarom waren er velen die Hem bejubelden,  

maar er waren er ook  
die Hem uit de weg wilden ruimen.  

 
Licht en donker, donker en licht,  

ook wij kennen dat in ons leven, 

vreugde en verdriet, verdriet en vreugde, 
het komt deze week bij elkaar.  

 
Laten wij met Jezus meetrekken naar Jeruzalem, 

symbool van Gods aanwezigheid onder ons, 
symbool van het beloofde, verhoopte  

en komende Rijk van God. 

 

Gebed 
Barmhartige God, uw Zoon Jezus  
heeft ons menselijk bestaan gedeeld. 
Hij werd gevierd  
om wat Hij betekende voor mensen, 
maar bracht Hem ook op het kruis. 
Geef dat wij zijn voorbeeld volgen,  
om niet te leven voor onszelf, maar voor elkaar. 
Dat wij de weg van liefde kunnen gaan 
om ooit met Christus te delen in de verrijzenis.  
Amen.  

 
Beeldmontage  de goede week 
We kijken en luisteren samen wat Jezus deze week 
heeft meegemaakt om van daaruit te blijven  

hopen en vertrouwen. 

 
Een moment met de kinderen  
 
Palmwijding 
Groene tak voor op het kruis 
breng je levensverhaal in ons huis. 
De dagen dat we jubelen 
net zoals in die stoet op Palmzondag. 
De dagen dat we feesten  
net zoals aan die tafel op Witte Donderdag. 
De dagen dat we treuren  
net zoals bij het kruis op Goede Vrijdag. 
De dagen dat we hopen 
net zoals aan ’t open graf op Pasen. 
Groene tak voor op het kruis 
wees welkom in ons huis 
en voel je er thuis. 
 
Gebed over de palmen 
God, zegen deze groene palmen  
die de winter overleven, 
zegen ze als teken van de nieuwe lente  
die Jezus heeft gebracht,  
Zegen deze palmen 
en de huizen en kamers  
waarin ze straks een plaatsje krijgen. 
Zegen de mensen die er wonen  
en die ons dierbaar zijn. 
Zegen allen, God,  
die in hun leven de weg van Jezus gaan. Amen. 

GOEDE WEEK: 
 

DEZE GOEDE WEEK en PASEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 22 maart om 19u30: 
We krijgen de kans om opnieuw te beginnen. 

Met een eenvoudig gebaar mogen we  

individueel Gods vergeving en genade ontvangen. 
 

Donderdag 24 maart om 19u30: 
We gaan samen aan tafel om Jezus' avondmaal  

te gedenken: breng een eenvoudig belegde boterham 
mee. We eten en delen samen, we bidden en vieren. 
 

Vrijdag 25 maart om 15u00: 
Door samen de kruisweg te gaan die Jezus aflegde, 

staan we stil bij ons eigen kruis en dat van velen  
in de wereld. Dit jaar geen kruisweg in Terekenkapel  

(hoek Kapelstraat) omwille van de werkzaamheden  
aan de kapel. 
 

Vrijdag 25 maart om 19u30: 
Viering voor Goede Vrijdag, samen met Fiori Musicali. 
 

Aansluitend nachtwake: 
de kerk blijft de hele nacht open om in stilte bij het 
kruis te kunnen zijn. Elk uur wordt naar een  

stukje muziek geluisterd en samen gebeden.  

Je bent vrij om gelijk wanneer de kerk in of uit te gaan. 
Zaterdagmorgen om 8u15 ontbijten we samen 

(kostendelend). Hiervoor graag inschrijven op de lijst 
achteraan in de kerk. 
 

Zaterdag 26 maart om 20u00: 
Dankbaar om het licht dat ons gegeven wordt,  

vieren we de Paaswake. Doop van Enya, dochtertje 
van Frederik Chan en Tuyt Nga Bui.  

Het Sint-Ceciliakoor zorgt voor de muzikale  
omlijsting.Na de viering delen we onze  

paaswensen uit bij een glaasje. 
 

Zondag 27 maart om 10u30: 
Dankbaar omdat ook wij ten volle mogen leven, 
vieren we in een kindvriendelijke viering  

en zingen we samen. 

Na de viering zoeken we paaseieren  
in de tuin van de pastorij. 
 

U vindt dit alles ook op de vastenfolder,  
achteraan in de kerk.. 

  

EEN GOEDE GOEDE WEEK GEWENST! 

Van harte welkom  
voor de vieringen  

van de Goede Week  
en Pasen 



… voor ieder van ons,  
voor ouders en kinderen, mannen en vrouwen. 
Dat wij in geloof 
vandaag 'hosanna' zingen 
en in de komende week kunnen meelijden  
met wat Jezus en zovele mensen met Hem 
werd aangedaan. 
Ga met ons door de dagen ... 
  

… voor zieken en stervenden.  
… voor de familie en vrienden  
van hen die gestorven zijn 
Dat zij hen en God nabij mogen weten. 
Ga met ons door de dagen … 
 
 
 
 
 
 
  

Slotgebed 
God, onze Vader, 
wij danken U voor uw aanwezigheid onder ons. 
Wij vragen U: 
laat onze huizen, onze gezinnen,  
onze scholen, onze werkplekken, 
plaatsen zijn waar mensen  
bij elkaar mogen thuiskomen. 
Dat het groen van onze palmtakjes 
symbool mag zijn van onze wil  
om mee te werken aan een groene oase, 
een plek waar wij U kunnen ontmoeten.  
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

 
Ga in vrede, neem een palmtakje mee naar huis  

en geef het, als teken van hoop, een plaatsje. 

 
 

In voorbereiding op de viering van Witte Donderdag 

en Paaszondag nodigen we allen die graag zingen 
van harte uit om mee de liederen door te nemen  

op maandag 21 maart om 19u30 in de kerk. 
  
  

Lied   
als belijdenis van ons geloof in God,  
die voor ons licht is in het donker. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw adem, Geest die in ons leeft 
die ons haar vuur en warmte geeft, 
Zij opent toekomst, maakt ons één 
Zij smelt wat koud is, hart als steen. 
Vervul ons met een warme gloed 
die met ons hart een wonder doet. 
 
Offerande   
 
Gebed over de gaven 
Voor we de Goede Week ingaan,  
willen we brood en wijn met elkaar delen, God.  
Aanvaard in deze gaven 
het werk van onze handen, onze inzet,  
onze trouw, ons geloof, onze twijfel,  
onze vreugde, onze pijn. 
Laat ons daaruit de kracht putten  
om ook in de komende dagen  
met Jezus op weg te gaan, 
dat vragen wij U. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven  
Wij zeggen U dank, God, 
voor de vriendschap en de kracht  
die van mensen uitgaat 
en om het wonder dat liefde heet. 
 
Wij danken U, God, voor deze gemeenschap 
waar mensen zijn die elkaar bemoedigen. 
Wij danken wij U voor Jezus, uw Zoon,  
die uw zorg voor ons zichtbaar maakte. 
Om U te eren, God, zingen wij: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 
 



Een mens bij uitstek was Hij,  
Jezus van Nazareth, 
ingehaald als een koning,  
toegezwaaid met palmen,  
toegezongen met 'hosanna',  
daarna verguisd omdat zijn koningschap  
niet van deze wereld was. 
 

Koninklijk in de waarheid, 
prachtig in de liefde, één en al zorg  
voor misdeelden en onderdrukten, 
voor weerlozen en zieken, voor iedereen. 
Zo was en is Hij, Jezus, onze Heer. 
 

Hij baande voor ons de weg. 
Om ons te helpen die weg te gaan,  
wou Hij voor altijd bij ons blijven. 
Daarom gaf Hij, vlak voor Hij heenging, 
een teken van zijn blijvende aanwezigheid  
in ons midden (…). 
 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 

Dank U, God dat Gij van mensen houdt 
en met hen door de tijden gaat. 
Blijf bij ons, reik uw hand,  
blijf in mensen ons nabij. 
En blijf ook hen nabij die gestorven zijn (…). 
 stiltemoment 
 

God, wij danken U om dit teken  
van uw nabijheid. 
En bidden U dat wij het verhaal van Jezus,  
onder ons levend houden. 
Dat wij er moed uit putten 
om steeds opnieuw de weg te gaan 
van Palmzondag naar Pasen, ook al  
kunnen wij niet om Goede Vrijdag heen. 
 
Onze Vader 

  
Vredewens 
In leven en lijden, in sterven en verrijzen,  
openbaarde Jezus wat ware liefde is.  
Bidden wij, in een wereld vol tegenstellingen, 
om echte vrede:  
 
Heer, Jezus Christus,  
Gij wenst ons uw vrede toe. 
Schenk ons de moed  
om ons met elkaar te verzoenen  
en vrede te stichten.  
Zo bouwen wij mee aan uw Rijk  
van vrede en gerechtigheid. Amen. 
 
De vrede van de Heer zij altijd met u.  
En geven wij elkaar een teken  
van vrede en vriendschap.  

Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde,  
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem bieden wij U,  
barmhartige Vader,  
dit dankoffer aan in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 

 
Voorbeden 
Meer dan wie ook wist Jezus zich  
door God bemind.  
En die gelovige zekerheid  
gaf richting en zin aan zijn leven.  
Daarom mogen we, in zijn naam,  
aan God toevertrouwen wat in ons hart leeft. 
Daarom bidden we: 
 
… voor allen die liefdevol in het leven staan 
en vertrouwend de weg gaan  
van eenvoud en dienstbaarheid,  
van vrede en verzoening,  
van liefde en gerechtigheid. 
 
 
 
 
 
… voor allen die een zware last te dragen hebben  
en uitzien naar verlichting en bemoediging.  
Voor allen die, in de schaduw van het kruis,  
wachten tot Gods liefde  
ook voor hen voelbaar wordt. 
Ga met ons door de dagen … 
 
 

Om in stilte te lezen        JP Vermassen 

 
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. 


