
Palmzondag tot Pasen 

Via Kerknet, via radio en TV krijgen we heel wat 

aanbod om mee te vieren. Ook in onze parochie  

blijven we via streaming verbonden. Deze namiddag  

zijn alle kerken van onze parochie open tussen 14u en 

16u, zodat ieder een kaartje met palmtakje kan komen 

halen. Ook krijg je een klein kaarsje mee met de  

afbeelding van de paaskaars,  

wat je bij de paasviering mee kan aansteken. 
 

Meevieren via YouTube - sintjozeftereken kan: 

Witte Donderdag 1 april: 20.00u 

Goede Vrijdag 2 april: 20.00u  

Om 15.00 u kan je mee de kruisweg bidden via: 

https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-heilige-

nicolaas-van- myra-sint-niklaas 

Pasen 4 april: 10.30u 

Geen paaseieren in de tuin, 

wel een tocht die je kan 

maken: er valt immers  

‘iets te rapen!’ 
 

Wie graag een verzoeningsgesprek,  

kan contact nemen met onze priesters.  
 

Wil je in de paastijd de communie ontvangen  

en ben je minder mobiel,  

neem je best contact met het secretariaat: 

voor het centrum en Nieuwkerken: 03 776 08 22 

voor Sint-Niklaas West: 03 219 87 45 

voor Tereken: 03 776 11 07 

 

 

Orgel 
Ciacona in e klein, BuxWV 160 - Dietrich Buxtehude 

 

DE INTOCHT 
 

Lied  

Welkom 

Welkom lieve mensen allemaal. 

Het is het begin van een heel speciale week,  

die we de Goede Week noemen. 

We denken deze week aan de laatste dagen  

van Jezus' leven.  

Maar vandaag beginnen we als blije mensen. 

 

Begroeting  

 

Inleiding  
Het gebeurde in de aanloop naar het paasfeest. 

Met zijn Boodschap trok Jezus naar het hart van Israël. 

 

Een moment met en voor kinderen  

 

 
 
 
 
 
 
 

PALMZONDAG B-jaar 

28 maart 2021 

Volgehouden engagement,  

radicale keuzes 

naar het land dat ik u wijs. 



Lied    

Glorie, lof en eer aan U:  
Christus, Koning, Verlosser. 
U weerklinkt ons blij gezang:  
Hosanna de Zoon van God. 
 
Gij, onze Koning, Zoon van God, 
komt in de naam des Heren. 
Glorie… 
 
Wuivend met palmen als weleer, 
loven wij U met zangen. 
Glorie… 
 
Zegengebed 

God, 

zegen deze groene takken die de winter overleven. 

Zij brengen hulde aan de Man van Nazareth 

die zijn heil niet zocht in macht en geweld, 

die naar Jeruzalem ging,  

niet om gevierd te worden als een koning, 

maar die zijn kracht vond in dienstbaarheid  

aan de mensen, dienstbaarheid tot in de dood. 

Zegen de mensen die de takken  

meenemen naar huis. 

Mogen wij zo Hem gedenken  

die leefde voor de mensen, 

zodat wij kunnen worden en zijn als Hij. Amen. 
 

Besprenkeling van de palmtakken 

 
Loflied  

U komt de lof toe, u het gezang, U alle glorie,  
o Vader, o Zoon, 
o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. 
       
Openingsgebed  

God, liefde is sterker dan de dood:  

Jezus, uw Zoon, maakte dat duidelijk in zijn leven. 

Gij helpt ons om zijn voorbeeld te volgen,  

om niet te leven voor onszelf, maar voor elkaar. 

Versterk ons geloof in de verrijzenis  

en in het uiteindelijk geluk bij U,  

die met de Zoon en de heilige Geest op ons wacht. 

Amen. 

 

HET PASSIEVERHAAL  
Marcus 14, 1-2.10-12a. 16b-72; 15,1-47 
 

Lied In uw diepe droefenis..….  ZJ 932 

In uw handen, God, leg ik mijn leven,  
mijn lijden, mijn dood, U in hand gegeven. 
 
 

 

 

 

Gebed        

Heer Jezus,  

Gij hebt U door het volk 

laten huldigen met palmtakken.  

Gij hebt hen 'Hosanna' laten roepen en zingen,  

ook al wist Gij dat velen ondoordacht meededen 

en niet begrepen wat voor soort koning Gij zijt. 

Raak ons hart.  

Laat niet toe dat wij U verlaten  

als het ons moeite kost om uw wegen te gaan.  

Help ons om U te blijven volgen doorheen het 

kruis van Goede Vrijdag 

tot in de vreugde van Pasen. 

Dan wordt het echt een 'Goede Week'. Amen. 

 

Lied ZJ 370 

Alles wat over ons geschreven is,  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
Gods schepping die voor ons gesloten bleef  
ontsluit Gij weer, 
Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en man van smarten, 
Koning der Joden, die de dood verdreef. 
 
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! 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Een palmtak is symbool van ons geloof. 

Christen zijn is dienstbaar worden als de Heer, 

in grote en kleine dingen. 

Daartoe worden wij gezegend, in de naam van  

de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Orgel 

Gavotte in F groot - Samuel Wesley 



Communie   
Largo uit ‘De Winter’ (4 seizoenen) - Antonio Vivaldi 

 

Om in stilte te lezen C. Leterme 

Alle jaren ga ik met palmtakjes uit de kerk  

langs alle kamers van mijn huis.  

Telkens vervang ik dan de oude, vergeelde palmtakjes  

bij het kruisje of schilderijtje door een vers groen 

exemplaar. Ik breng ook altijd takjes mee voor de huizen 

van onze volwassen kinderen en voor mijn buurvriendin.  

Als een teken van zegen en aandacht.  

Dit jaar zijn de kerken dicht.  

Geen palmtakjes dan maar?  

Ik heb er eerlijk over nagedacht.  

Dichte kerken, minder vieringen en gelovigen,  

dat is tenslotte niet echt een verschijnsel dat pas nu in 

coronatijden opduikt.  

Het zal in de toekomst wel vaker gebeuren dat we er zelf 

iets op zullen moeten vinden. En dit is wat ik ga doen. 

Ik ga in mijn stadstuintje op zoek naar een groene tak, 

van een struik waarvan ik de naam niet ken  

maar die ook in de winter groen blijft.  

(Mijn buxusbol is enkele jaren geleden gesneuveld  

aan zijn eigen pandemie.)  

Daar knip ik kleine twijgjes van.  

Dan ga ik op stap door mijn huis.  

 

Ik hang een takje in de keuken en dank God voor alle 

heerlijke natuurproducten waarmee we mogen koken.  

In de woonkamer vraag ik om zegen over het samenzijn 

als we bij elkaar zitten en eten,  

samen of met vrienden en familie.  

Op het toilet vraag ik om een goede gezondheid  

voor iedereen die er gebruik van maakt.  

In de gang vraag ik om een geest van openheid  

telkens als ik de voordeur zal openen.  

In de badkamer dank ik om het warme water  

en alles wat bijdraagt aan ons welzijn.  

In de slaapkamer vraag ik om zegen over onze slaap.  

In de studeerkamer vraag ik dat de geest van God mag 

waaien over alles waar we mee bezig zijn.  

In de logeerkamer vraag ik Gods zegen  

over wie er zal verblijven.  

Ik ga zelfs naar mijn waskelder en mijn zolder.  

Ook in mijn tuintje prik ik een takje bij een rozenstruik. 

 

Met kinderen was het altijd verrassend om te horen 

waarmee zij kwamen aandragen:  

dat de pannenkoeken hier niet aanbakken,  

dat we geen ruzie maken bij het spelen…  

Gods zegen vragen over heel ons leven,  

dat kan ik ook doen zonder officiële palmviering.  

Ik heb er gewoon een stel groene takjes voor nodig  

en een hart dat naar God reikt. 

Palmtakjes thuis …. 

Geloofsbelijdenis 

Omdat deze strijd van leven op dood 

nog altijd doorgaat in onze wereld, in ons leven, 

willen wij samen rechtstaande ons geloof belijden. 

Want het is goed te horen dat we samen geloven 

dat leven sterker is dan dood. 

 

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. 
 

Voorbede 

Wij hebben allemaal mensen naar wie wij opkijken. 

Bidden wij om meer en dieper inzicht in de koning,  

de voortrekker die Jezus werkelijk is en de keuze 

waartoe Hij ons oproept. 

 

Wij delen het geloof dat een andere en betere  

samenleving mogelijk is als wij oude denkpatronen 

en handelswijzen loslaten  

en kiezen voor de weg die Jezus ons voorging. 

Stilte 

 

Wij delen het geloof dat mensen voortrekkers zijn 

wanneer ze, zoals Jezus,  

het beste van zichzelf geven in dienstbaarheid aan 

medemensen in nood, dichtbij en veraf.   

Stilte 

 

Wij delen het geloof,  

samen met onze partners in het Zuiden,  

dat verandering mogelijk is  

wanneer we elkaar echt respecteren  

en naar waarde schatten. 

Wanneer we ons inzetten voor elkaar. 

Stilte 

 

 

 

 



Offerande 

Cornet Voluntary - John Travers 
 
Gebed over de gaven 

God en Vader, 

in Jezus Christus toont Gij ons, 

dat wie dienaar wil zijn, groot is in uw ogen. 

Voor U geldt geen macht en aanzien, 

het gaat bij U om dienstbetoon en nederigheid. 

Wij bidden U:  

wek in ons de gezindheid van Jezus Christus, 

maak ons bereid Hem na te volgen. Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig 

 

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 onze geloofsgemeenschappen, 

dat er mensen zijn die elkaar blijven bemoedigen, 

ook in moeilijke tijden. 

Wij danken U vandaag bijzonder voor Jezus,  

uw Zoon, die uw zorg voor ons zichtbaar maakte. 

Daarom zingen wij: 

Een mens bij uitstek was Hij, Jezus van Nazareth,  

ingehaald als een koning,  

toegezwaaid met palmen,  

daarna verguisd omdat zijn koningschap  

niet van deze wereld was. 

 

Hij was nochtans koninklijk in de waarheid,  

prachtig in de liefde,  

Hij droeg één en al zorg  

voor misdeelden en onderdrukten,  

voor weerlozen en zieken, voor iedereen.  

Hij baande voor ons de weg.  

Wij bidden dat wij die weg kunnen gaan:  

een weg van eenvoud, een weg van dienen,  

een koninklijke weg van zorg voor elkaar. 

 

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: 

Beziel ons met uw Geest, God.  

Dan zullen wij, geïnspireerd door uw voorbeeld,  

waakzaam zijn om tekenen van hoop te zien. 

Wij bidden voor mensen die gestorven zijn (…). 

En voor onszelf: dat wij blijven geloven  

dat zij verder leven in uw liefdevolle nabijheid. 

 

God, wij danken U om uw nabijheid en vragen: 

dat wij uit het verhaal van Jezus steeds  

de moed vinden om de weg te gaan  

van Palmzondag naar Pasen,  

ook al kunnen wij niet om Goede Vrijdag heen. 

 

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. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Gebed om vrede         

Elkaars kruis helpen dragen,  

niet voor het oog van de ander, wel om te dienen,  

zo laten wij in onze wereld  

goedheid en gerechtigheid groeien. 

Voor elkaar een hart hebben,  

verzacht lijden en verdriet. 

Zo deed Jezus ons voor.  

Zo wordt zijn droom van vrede en rechtvaardigheid  

nu al werkelijkheid. 

  

Delen wij de vrede met elkaar! 


