Slotgebed
Jezus, wij leven wij in een wereld
met twee gezichten.
Aan de ene kant is er veel leed en pijn:
een ongeluk op straat, altijd wel ergens oorlog,
ziekte, lijden en verdriet.
Aan de andere kant is er blijheid en geluk:
vreugde om de geboorte van een kind,
vlinders in de buik van verliefden,
mensen die elkaar bloemen geven.
Dat alles hebt Gij zelf meegemaakt:
vandaag ingehaald met palmtakken en gejuich
maar ook gevangen genomen.
Wij bidden U, dat wij op goede momenten
elkaar vasthouden en in moeilijke tijden
elkaar niet laten vallen. Dit vragen wij U,
voor vandaag en alle dagen. Amen.

10 april 2022

Palmzondag

Lied

Viering tot vrede
Dinsdag 19u30

Het laatste
avondmaal
Donderdag 19u30

Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest.
Zending en zegen

Jezus' dood
Kruisweg: 15u
Kruisverering 19u30

Jezus leeft
Wie graag nog een palmtakje komt halen
en uitdeelt aan mensen thuis … dat
kan!
Welkom voor de andere diensten
van de Goede Week en Pasen!

Viering van het licht:
zaterdag 20u
Gezinsviering ten leven:
zondag 10u30

Lied

God, wij danken Jou om dat teken van nabijheid.
Wij bidden dat wij het verhaal van Jezus
onder ons levend houden en zo de moed vinden
om hoopvol verder te gaan,
van Palmzondag naar Pasen
ook al zullen wij dan, zoals Hij ,
niet om Goede Vrijdag heen kunnen.
Zo bidden wij voor hen die gestorven zijn (…).
Daarom vragen wij Jou om de Geest,
jouw adem in ons leven, doe ook ons verrijzen
als we levend dood zijn,
laat het kruis in ons leven de ruggengraat zijn
van een nieuwe toekomst.
Om moed en hoop bidden wij tot Jou, Vader,
Jij bent verborgen voor onze ogen
maar Je bent te zien als wij jouw beeld
en gelijkenis worden. Amen.
Onze Vader

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.
Moment voor de kinderen
Welkom
Gebed
God, wij mogen U noemen:
Vader en Moeder, Geheim van alle leven,
vandaag gedenken wij Jezus van Nazareth,
uw Zoon en onze Broeder.
Op een ezel reed Hij de hoofdstad binnen,
teken van uiterste nederigheid
en dienstbaarheid.
Zo heeft Hij geleefd en ons getoond
hoe een mens van God kan zijn,
kwetsbaar, maar toch onschendbaar,
met waardigheid bekleed.
Wij danken U voor deze
goddelijke mens, onze
mensenbroeder. Amen.

Evangelie Lucas, 22,14 – 23,56
De zon verdween langzaam achter de heuvels van
Jeruzalem. Er kwam een man op een ezel aan…

Gebed om vrede
Jezus toonde ons hoe innerlijke vrede
een mens volledig vrij kan maken.
Zoals onder de vrieskou en het kale van de winter
zich een nieuwe lente schuilt in onze tuin,
kan uit die onderliggende, goddelijke vrijheid
vrede groeien, zoals God ze bedoeld heeft:
Sjaloom voor al wat leeft,
sjaloom voor al wat adem heeft.
Laten we die vrede aan elkaar doorgeven,
als de warmte van de lentebries
die een zomer vol vrede aankondigt.

Communie
Om in stilte te lezen
Zondagsdrukte op de wegen, mensen
in bonte kleuren om te sporten, om te niksen...
Zalig, zo'n zondagmorgen in de lente.
En toch gaan mensen op zo'n zondag
met een palmtakje in de hand.
Met dat stukje groen
dragen zij gedachten mee,
gedachten uit een ver verleden
om nu nog van te leven:
dat de Zoon van God,
terechtgekomen is in mensenhanden,
een speelbal werd tussen 'Hosanna' en 'Kruisig Hem'.
Die mensen op een zondagmorgen met een palmtak
in de hand, zijn dat niet vergeten.
Zij weten zich een minuscule schakel
op de lange weg van de mensheid,
om doorheen alle pijn en alle tragedie, door te groeien
naar die paaszondagmorgen, naar dat lege graf
in een tuin, een eind voorbij Golgotha.

Wij bidden om de gave van enthousiasme.
Dat het geloof in bevrijding aan ons te merken is.
Dat het verlangen naar gerechtigheid
uit onze keuzes valt af te lezen.
Dat het aan ons te zien is
dat wij mensen zijn van Gods toekomst.
Stilte
Wij bidden om de geest van trouw van Jezus.
Dat we durven vasthouden aan onze overtuigingen
en ons niet laten ontmoedigen
door het kwaad dat we zien.
Dat we doorgaan met goed te zijn en goed te doen.
Stilte
Wij bidden om de geest van liefde van Jezus.
Dat wij ons ondergeschikt durven maken
aan het geluk van anderen.
Dat we mild zijn in ons oordeel
en geduldig in de omgang.

Wijding van de palmtakjes
God, Gij die leven zijt,
zegen dit groen dat de winter overleeft.
Zegen deze takken,
hoopvol teken van leven op aarde,
kwetsbaar houvast in weer en wind.
Zegen deze palmtakken en zegen ons allen
die deze meenemen naar huis.
Zegen allen die metterdaad geloven
in dit teken van leven en vrede.
Zegen hen waar ook ter wereld, met uw naam:
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
Evangelie
Jezus zat aan tafel voor het avondmaal...

Lied

Ubi Caritas …
Offerande

Gebed over de gaven
Heer, onze God, zoals de graankorrel in de aarde
en zoals de druif, geperst wordt tot wijn,
zo heeft uw Zoon zichzelf voor ons gegeven.
Aanvaard dit brood en deze wijn
waarmee wij de gedachtenis willen vieren van
Christus, onze Heer. Amen.
Bidden 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.

God onze Vader, Jij hebt ons jouw Zoon
Jezus gezonden om zo je zorg en liefde
voor ons zichtbaar te maken.
Wij danken om zijn woorden en werken
van liefde en goedheid.
Koninklijk in de waarheid,
royaal in de liefde,
uitzonderlijk in zijn zorg voor iedereen,
vooral voor mensen niet van tel.
Zo was en is Hij, Jezus onze Heer.
Door Hem is voor ons de weg gebaand
en wij bidden dat wij zijn weg mogen gaan:
een weg van eenvoud, een weg van dienen,
een koninklijke weg van zorg voor elkaar.
Om ons in die roeping bij te staan,
liet Hij ons niet aan ons lot over. (…).
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit
deze beker, verkondigen wij de dood des Heren,
totdat Hij komt.

Na het Avondmaal ging Jezus
met zijn leerlingen naar de Olijfberg….

Lied we zingen 3x

Ze namen Hem gevangen.
Jezus verzette zich niet...

Lied

Lied

Die trouw was, wordt verraden,
die daar was, niet geloofd,
die vriend was, wordt verlaten,
die licht was, wordt gedoofd.
Nu komt het uur, zo ijzig,
dat God op mensen stoot,
de liefde wordt verbrijzeld,
de deernis wordt gedood.
Dat gebeurde allemaal op de dag voor de sabbat.
De sabbat zou nu bijna beginnen...

Wanneer het duister valt, er rust daalt overal
en mensen slapen gaan: zeg ons dan stil uw naam.
Wanneer ons deze nacht
ontneemt de levenskracht,
verschrikt en angstig maakt:
zijt Gij het dan die waakt?
Toen Petrus voor de derde keer ontkende,
kraaide de haan. ..

Lied

Geloofsbelijdenis
Verraad en onmacht zijn nog niet verdwenen
en toch geloven wij in Jezus’ voorbeeld
dat ons oproept te vergeven.
Wanhoop en uitzichtloosheid overvallen ons soms
en toch blijven we geloven
in Jezus’ hoopvolle woorden.
Dood en angst beheersen onze wereld
en toch geeft Gods liefde hoop,
wij geloven dat zijn leven sterker is dan de dood.

Want God is - onzichtbaar - duidelijk in ons leven,
veel dieper dan wij weten met het verstand.
Hij werkt als Geestkracht door ons heen,
vandaag en hopelijk blijvend,
alle dagen van ons leven. Amen
Voorbeden

Wij bidden om de gave van wijsheid.
Dat wij de waanzin onderkennen
van het recht van de sterkste.
Dat we groeien in het opkomen
voor het recht van de zwakste.
Dat wij oog en oor hebben
voor mensen die niet gezien worden.
Stilte

Maria nam haar kind
opnieuw in haar schoot…

Wij bidden om de gave van geloof.
Dat wij het profetisch visioen
over een betere wereld niet inruilen
voor de zorg voor eigenbelang.
Dat wij, in al onze beperktheid,
overeind blijven in deze wereld.
Stilte

