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OPENINGGSLIED: Gedenken wij dankbaar   GvL 441 
Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis, 
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren 
die onze God en leidsman ten leven is. 
 
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam, 
als graan in de aarde gestorven zijt, 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
van harte maak tot wederdienst ons bereid. 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
PALMWIJDING 
 
UITDELEN VAN DE PALMEN 
 
LIED: Toen Jezus naar zijn stede ging   GvL 525 
Toen Jezus naar zijn stede ging 
zes dagen voor zijn lijden, 
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toen naderde een lange stoet 
die Hem een welkom wijdde: 
 
Refr.: Wij zingen hosanna de koning ter eer; 

Gezegend die komt in de naam van de Heer. 
 
Zij hebben kleren uitgespreid, 
Hem toegezwaaid met palmen; 
zij lieten heel Jeruzalem 
van hun nieuw lied weergalmen.  
 
De kinderen der Joden mee, 
zij wilden Jezus prijzen; 
zij zongen met hun hoge stem 
op nooit gezongen wijzen.  
 
Wij voeren naar Jeruzalem 
de Koning met ons mede; 
wij trekken uit het Oud Verbond 
om ’t Nieuwe te betreden.  
 
EVANGELIELEZING Lucas 19, 28-40 
In die tijd trok Jezus verder en ging op naar Jeruzalem. Toen Hij 
Betfage en Betanië naderde, zond Hij twee van zijn leerlingen met 
de opdracht: “Gaat naar het dorp vóór u. Bij uw binnenkomst zult ge 
een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog nooit 
iemand gezeten heeft; maakt het los en brengt het hier. Mocht 
iemand u vragen: Waarom maakt ge het los? dan moet ge zeggen: 
De Heer heeft het nodig.” 
De twee leerlingen gingen dus weg en bevonden het zoals Hij hun 
gezegd had. Toen ze het veulen losmaakten vroegen hun de 
eigenaars: “Waarom maakt ge het veulen los?” Zij antwoordden: 
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“De Heer heeft het nodig.”  Ze brachten het veulen bij Jezus, 
wierpen er hun mantels over heen en hielpen Jezus erop.  
Terwijl Hij voorttrok, spreidden ze hun mantels op de weg uit. Toen 
Hij de stad naderde, begonnen zijn talrijke volgelingen, reeds op de 
helling van de Olijfberg, opgetogen en met luide stem God te prijzen 
om alle wonderen die zij gezien hadden. Zij riepen: “Gezegend de 
koning die komt in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer 
in den hoge!” 
Enige Farizeeën onder het volk zeiden tot Hem: “Meester, geef uw 
leerlingen een terechtwijzing.” Hij antwoordde: “Ik zeg u: als zij 
zwijgen zullen de stenen roepen.” 
Zo spreekt de Heer. Wij danken God. 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Jesaja 50, 4-7 
God de Heer heeft mij de gave van het woord geschonken: ik versta 
het de ontmoedigden moed  in te spreken. Elke morgen spreekt Hij 
zijn woord, elke morgen richt Hij het woord tot mij en ik luister met 
volle overgave. God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij 
niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie mij 
sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten, en mijn 
gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en mij 
bespuwden. God de Heer zal mij helpen: daarom zal ik niet 
beschaamd staan en zal ik geen spier vertrekken. Ja, ik weet dat ik 
niet  te schande zal worden. 
Zo spreekt de Heer. Wij danken God. 
 
TUSSENZANG: Ps. 22 (21), 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24 

Ze lachen met mij, allen die mij zien, 

ze grijnzen en ze schudden met hun hoofd. 
Hij steunt toch op de Heer? Laat Die hem dan bevrijden, 
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laat Die hem redden, als Hij hem bemint. 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? 
 
 
Een meute honden jaagt mij op, 
een bende booswichten houdt mij omsingeld. 
Mijn handen en mijn voeten hebben zij gewond, 
mijn beenderen kan ik wel tellen. 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? 
 
Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit, 
nu delen zij mijn kleren onderling en dobbelen om mijn gewaad. 
Ach Heer, houdt u niet ver van mij, 
mijn steun, kom haastig om mij bij te staan. 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? 
 
Uw naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders, 
voor heel het volk uw lof verkondigen: 
Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem, 
heel het geslacht van Jakob, brengt Hem dank. 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Fil., 2, 8-9 
Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, 
tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven 
en Hem de naam verleend die boven alle namen is. 
 
PASSIEVERHAAL Lucas 22, 14-23, 57 (of 23, 1-49) 
L = lector, C = Christus, A = allen, P = andere Bijbelse personen 
 
L Toen de tijd aangebroken was, ging Jezus met de apostelen 

aan tafel aanliggen. Hij sprak tot hen: 
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C “Vurig heb Ik ernaar verlengd dit paasmaal met u te eten eer 
Ik ga lijden. Want Ik zeg u: Ik zal het niet meer eten totdat 
het zijn vervulling vindt in het rijk Gods.” 

L Daarop nam Hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei: 
C “Neemt die beker en deelt hem samen. Want Ik zeg u: van dit 

ogenblik af drink Ik niet meer van wat de wijnstok 
voortbrengt, totdat het rijk Gods is gekomen.” 

L Daarop nam Hij het brood en sprak een dankgebed uit; Hij 
brak het en gaf het hun, met de woorden: 

C “Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot 
een gedachtenis aan Mij.” 

L Evenzo gaf Hij hun de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: 
C “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u 

wordt vergoten. Maar zie, degene door wiens hand Ik zal 
worden overgeleverd is met  Mij aan tafel. Want de 
Mensenzoon gaat heen zoals het is vastgesteld; maar toch, 
wee die mens door wij Hij wordt overgeleverd.” 

L Nu begonnen zij onder elkaar te vragen wie van hen het toch 
was, die dat zou doen. Er ontstond twist onder hen over de 
vraag wie van hen wel de voornaamste mocht zijn. Maar 
Jezus sprak tot hen: 

C “De koningen van de volkeren oefenen heerschappij over 
hen uit en hun machthebbers laten zich weldoeners noemen. 
Zo moet gij niet doen; maar wie onder u de voornaamste is 
moet als de jongste wezen; en wie bevelen geeft moet zijn 
als iemand die dient. Wie is immers de grootste: hij die 
aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Welnu, Ik 
ben onder u als degene die bedient. Gij zijt het die trouw zijt 
gebleven in mijn beproevingen. En zoals mijn Vader Mij het 
koningschap heeft verleend, zo verleen Ik u een plaats in mijn 
koninkrijk; ge zult eten en drinken aan mijn tafel en ge zult 
op tronen gezeten zijn om te heersen over de twaalf 
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stammen van Israël. Simon, Simon, weet dat de satan heeft 
geëist u allen te ziften als tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden 
dat uw geloof niet zou bezwijken. Wanneer ge eenmaal tot 
inkeer gekomen zijt versterk dan op uw beurt uw broeders.” 

L Maar hij antwoordde: 
P “Heer, ik ben bereid met U zelfs gevangenis en dood in te 

gaan!” 
L Daarop sprak Jezus: 
C “Ik zeg u Petrus: de haan zal vandaag niet kraaien voordat ge 

driemaal geloochend hebt Mij te kennen.” 
L Hij sprak tot hen: 
C “Toen Ik u uitzond zonder beurs, reiszak of schoeisel, hebt ge 

toen aan iets gebrek gehad?” 
L Ze antwoordden: 
A “Aan niets.” 
L Hij hernam: 
C “Maar nu moet wie een beurs heeft die meenemen en 

eveneens een reiszak: en wie die niet bezit, verkope zijn 
mantel en schaffe zich een zwaard aan. Ik zeg u: in Mij moet 
dit schriftwoord vervuld worden: Hij is tot de booswichten 
gerekend. Wat over Mij werd beschikt gaat nu vervuld 
worden.” 

L Ze zeiden Hem: 
A “Zie Heer, hier zijn twee zwaarden.” 
L Hij antwoordde: 
C “Het is genoeg.” 
 
LIED: O hoofd vol bloed en wonden       GvL 511 (c. 1) 
O hoofd, vol bloed en wonden, met smaad gedekt en hoon, 
o godd’lijk Hoofd omwonden met scherpe doornenkroon! 
O Gij, die and’re kronen en glorie waardig zijt: 
Ik wil mijn hart U tonen, dat met U medelijdt. 
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L Hij ging nu naar buiten en begaf zich volgens zijn gewoonte 

naar de Olijfberg. Ook de leerlingen gingen met Hem mee. 
Ter plaatse aangekomen sprak Hij tot hen: 

C “Bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat.” 
L Hij verwijderde zich van hen en ging ongeveer een steenworp 

verder; daar wierp Hij zich op de knieën en bad: 
C “Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. 

Maar toch: niet mijn wil maar uw wil geschiede.” 
L Nu verscheen Hem een engel uit de hemel om Hem te 

sterken. Aan doodsangst ten prooi bad Hij met nog meer 
aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de 
grond neervielen.  
Toen stond Hij op uit zijn gebed en ging naar zijn leerlingen, 
maar Hij vond hen van droefheid in slaap. Hij zei tot hen: 

C “Hoe kunt ge slapen? Staat op en bidt dat ge niet op de 
bekoring ingaat.” 

L Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een troep, 
voorafgegaan door Judas, één van de twaalf. Deze trad op 
Jezus toe om Hem te kussen. Maar Jezus zei tot hem: 

C “Judas, verraadt ge de Mensenzoon met een kus?” 
L Toen zij die om Hem heen stonden bemerkten wat er ging 

gebeuren, vroegen ze: 
A “Heer, zullen we met het zwaard erop in slaan?” 
L En één van hen gaf de knecht van de hogepriester een slag 

en hieuw hem het rechteroor af. Maar Jezus greep in en zei: 
C “Laat het hierbij.” 
L En Hij raakte het oor aan en genas hem. Nu sprak Jezus tot 

de hogepriesters, tot de bevelhebbers van de tempelwacht 
en de oudsten die op Hem afgekomen waren: 

C Als tegen een rover zijt ge uitgetrokken met zwaarden en 
knuppels. Dagelijks was Ik bij u in de tempel en ge hebt geen 
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hand naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en uw macht is 
die der duisternis.” 

L Zij grepen Hem nu vast en voerden Hem weg en zij brachten 
Hem in het huis van de hogepriester, terwijl Petrus Hem op 
een afstand volgde. Op de binnenplaats legden zij een vuur 
aan en gingen bij elkaar zitten; Petrus zat tussen hen in. Toen 
een dienstmeisje hem bij het schijnsel van het vuur zag zitten 
en hem scherp had opgenomen, zei ze: 

P “Die was ook bij Hem.” 
L Maar hij ontkende het, en zei: 
P “Vrouw, ik ken Hem niet.” 
L Even later zag iemand anders hem en zei: 
P “Jij bent ook één van hen.” 
L Maar Petrus antwoordde: 
P “Man, dat is niet waar.” 
L Na verloop van ongeveer een uur verklaarde een ander met 

stelligheid: 
P “Waarachtig, die man behoorde ook bij Hem: hij is immers 

ook een Galileeër.” 
L Petrus antwoordde: 
P “Man, ik weet niet wat je bedoelt.” 
L Hij had het nog niet gezegd of meteen kraaide een haan. 

Toen keerde de Heer zich om en Hij keek Petrus aan; het 
schoot Petrus te binnen hoe de Heer hem gezegd had: 

C “Eer vandaag een haan kraait zult ge Mij driemaal 
verloochenen.” 

L En hij ging naar buiten en begon bitter te wenen. De mannen 
die Jezus bewaakten bespotten en sloegen Hem. Ze wierpen 
een doek over zijn hoofd en vroegen Hem: 

A “Wees nu eens profeet: wie is het die U geslagen heeft?” 
L Nog veel andere beschimpingen voegden ze Hem toe.  
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LIED: O hoofd vol bloed en wonden       GvL 511 (c. 2) 
Mijn God, die zonder klagen het zwaarste hebt doorstaan: 
al wat Gij had te dragen, wie heeft het U gedaan! 
Wee mij, die voor de zonden het hoogste goed verliet! 
O, om uw bloed en wonden, verstoot mij, zondaar, niet! 
 
 
L Toen het dag geworden was vergaderde de raad van oudsten 

van het volk, hogepriesters en schriftgeleerden en zij lieten 
Hem voor hun rechtbank leiden. Ze zeiden: 

A “Als Gij de Christus zijt zeg het ons dan.” 
L Maar Hij sprak tot hen: 
C “Als Ik het u zeg zult ge er toch geen geloof aan hechten; en 

als Ik u vragen stel zult ge toch geen antwoord geven. Maar 
van nu af zal de Mensenzoon zitten aan de rechterhand van 
de macht van God.” 

L Toen vroegen ze allen: 
A “Gij zijt dus de Zoon van God?” 
L Hij antwoordde hun: 
C “Gij hebt het gezegd: dat ben Ik.” 
L Zij riepen: 
A “Waartoe hebben wij nog een getuigenis nodig? Wij hebben 

het toch zelf uit zijn eigen mond gehoord?” 
 
L Toen stond de gehele vergadering op en men bracht Hem 

voor Pilatus. Daar begonnen ze Hem te beschuldigen en ze 
zeiden: 

A “Wij hebben vastgesteld, dat die man ons volk tot opstand 
aanspoort, dat Hij het er van afhoudt aan de keizer belasting 
te betalen en dat Hij zich uitgeeft voor de Messias, de 
koning.” 

L Pilatus vroeg Hem: 
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P “Zijt Gij de koning der Joden?” 
L Hij gaf hem ten antwoord: 
C “Gij zegt het.” 
L Pilatus zeide nu tot de hogepriesters en de volksmenigte: 
P “Ik kan in deze man geen enkele schuld ontdekken.” 
L Maar zij hielden aan en riepen: 
A “Door zijn prediking in heel het Joodse land, waar Hij in 

Galilea mee begonnen is en die Hij tot hier heeft voortgezet, 
zaait Hij onrust onder het volk.” 

L Toen Pilatus dat hoorde vroeg hij of de man een Galileeër 
was. Zodra hij vernam dat Jezus inderdaad uit het 
machtsgebied van Herodes kwam, stuurde hij Hem naar 
Herodes, die in die dagen eveneens in Jeruzalem verbleef. 
Herodes toonde zich zeer verheugd toen hij Jezus te zien 
kreeg. De verhalen over Jezus hadden hem sinds geruime tijd 
daarnaar doen verlangen en hij hoopte Hem nu een of ander 
wonder te zien verrichten. Hij stelde Hem allerlei vragen, 
maar Jezus gaf in het geheel geen antwoord. De 
hogepriesters en de schriftgeleerden stonden er bij en putten 
zich uit in beschuldigingen tegen Hem. Samen met zijn 
soldaten hoonde en bespotte Herodes Hem. Hij hing Hem 
een schitterend gewaad om en zond Hem terug naar Pilatus. 
Op diezelfde dag werden Herodes en Pilatus elkaars 
vrienden; tevoren namelijk leefden zij in onderlinge 
vijandschap. Daarop riep Pilatus de hogepriesters, de 
overheidspersonen en het volk bijeen en hij zei tot hen: 

P “Gij hebt deze man voor mij gebracht als iemand die het volk 
tot opstand aanzet; welnu: ik heb Hem in uw bijzijn verhoord 
maar ik heb in deze man niets kunnen ontdekken van al 
datgene waar gij Hem van beschuldigt. Herodes evenmin 
want hij heeft Hem naar ons teruggezonden. Het is duidelijk 
dat Hij niets heeft bedreven dat de doodstraf zou 
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rechtvaardigen. Ik zal Hem daarom een tuchtiging laten 
toedienen en dan vrijlaten.” 

L Ze begonnen allen tegelijk te schreeuwen: 
A “Weg met Hem! Laat ons Barabbas vrij!” 
L Deze Barabbas was in de gevangenis geworpen wegens een 

oproer in de stad en wegens moord. 
Opnieuw sprak Pilatus hen toe omdat hij Jezus wenste vrij te 
laten. Maar zij riepen daartegen in: 

A “Kruisig Hem, kruisig Hem!” 
L Voor de derde maal vroeg Pilatus hun: 
P “Wat voor kwaad heeft die man dan toch gedaan? Ik heb in 

Hem niets gevonden, dat de doodstraf rechtvaardigt. Ik zal 
Hem daarom een tuchtiging laten toedienen en dan 
vrijlaten.” 

L Luid schreeuwend bleven zij echter zijn kruisiging eisen en 
hun geschreeuw gaf de doorslag. Pilatus besliste dat 
gebeuren zou wat zij eisten. Hij liet de man die zij 
opvorderden los, al zat hij wegens oproer en moord in de 
gevangenis, maar Jezus leverde hij over aan hun willekeur. 
Toen zij Hem wegvoerden hielden zij een zekere Simon aan, 
een man uit Cyrene die van het veld kwam. Hem belaadden 
ze met het kruis om het achter Jezus aan te dragen. Een 
grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de 
borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich 
tot hen en sprak: 

C “Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij maar weent 
over uzelf en over uw kinderen. Weet dat er een tijd zal 
komen waarop men zeggen zal: Gelukkig de onvruchtbaren, 
wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft 
gevoed. Dan zal men tot de bergen zeggen: Valt op ons en tot 
de heuvels: Bedekt ons. Want als men zo doet met het 
groene hout wat zal er dan met het dorre gebeuren?” 
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L Er werden nog twee anderen weggevoerd, twee misdadigers, 
om samen met Hem ter dood te worden gebracht. Toen zij 
op de plaats kwamen die Schedel heet sloegen zij Hem daar 
aan het kruis, en zo ook de misdadigers, de een rechts, de 
ander links. En Jezus zeide: 

C “Vader, vergeef hun want ze weten niet wat ze doen.” 
L Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar, door er om te 

dobbelen. Het volk stond toe te kijken maar de 
overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden: 

A “Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens redden als Hij 
de Messias van God is, de uitverkorene!” 

L De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden Hem 
spottend toe: 

A “Als Gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf.” 
L Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en 

Hebreeuwse letters: Dit is de koning der Joden. Ook één van 
de misdadigers die daar hingen hoonde Hem: 

P “Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons.” 
L Maar de andere strafte hem af en zei: 
P “Heb zelfs jij geen vrees voor God terwijl je toch hetzelfde 

vonnis ondergaat? En wij ondergaan dat vonnis terecht, want 
wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben; maar 
Hij heeft niets verkeerds gedaan.” 

L Daarop zei hij: 
P “Jezus, denk aan mij wanneer Gij in uw koninkrijk gekomen 

zijt.” 
L En Jezus sprak tot Hem: 
C “Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het 

paradijs.” 
 
LIED: O hoofd vol bloed en wonden       GvL 511 (c. 3) 
O hoofd, vol bloed en wonden, o Gods onschuldig Lam, 
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dat voor der mensen zonden de schulden op Zich nam! 
Wat zal ik U dan geven voor zoveel smaad en smart? 
Heer, neem mijn korte leven, Heer, neem mijn schamel hart! 
 
L Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over 

heel de streek tot aan het negende uur toe doordat de zon 
geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde 
middendoor. Toen riep Jezus met luider stem: 

C “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.” 
L Nadat Hij dit gezegd had gaf Hij de geest. 
 
(Hier zijn we allen gedurende enige tijd stil.) 
 
L Op het zien van wat er gebeurd was, loofde de honderdman 

God en hij zei; 
P “Deze mens was waarlijk een rechtvaardige.” 
L Al het volk dat voor dat schouwspel samengestroomd was, 

keerde terug toen zij aanschouwd hadden wat er gebeurd 
was, en zij sloegen zich op de borst. Al zijn bekenden stonden 
op een afstand toe te zien; ook de vrouwen die Hem vanuit 
Galilea gevolgd waren. 

 Nu was er een zekere Jozef, lid van de Hoge Raad, een 
welmenend en rechtschapen man, die dan ook niet had 
ingestemd met de plannen en handelwijze van de Raad. Hij 
was afkomstig uit de Joodse stad Arimatéa en leefde in de 
verwachting van het rijk Gods. Deze ging naar Pilatus en 
vroeg om het lichaam van Jezus. Na het van het kruis 
genomen te hebben wikkelde hij het in een lijkwade. 
Vervolgens legde hij Hem in een graf dat in steen was 
uitgehouwen en waarin nog nooit iemand was neergelegd. 
Het was Voorbereidingsdag  en de sabbat brak aan. De 
vrouwen die uit Galilea met Hem meegekomen waren 
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volgden, en zij bekeken het graf en zagen toe hoe zijn 
lichaam werd neergelegd. Teruggekeerd maakten ze 
welriekende kruiden en balsem klaar maar op de sabbat 
namen ze de voorgeschreven rust in acht. 
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LIED: O hoofd vol bloed en wonden       GvL 511 (c. 4) 
En als ik eens moet strijden mijn allerlaatste strijd, 
wil ik nog eens belijden, dat Gij mijn Heiland zijt. 
O hoofd, vol bloed en wonden, o hoofd, vol smart en smaad! 
Wees in die laatste stonden mijn hoogste toeverlaat. 
 
STILTE 
 
KORT WOORD 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
Hij die bestond in goddelijke majesteit 
heeft zich niet willen vastklampen 
aan de gelijkheid met God. 
Hij heeft zichzelf ontledigd 
en het bestaan van een slaaf op zich genomen. 
Hij is aan de mensen gelijk geworden. 
En als mens verschenen 
heeft Hij zich vernederd 
door gehoorzaam te worden tot de dood, 
tot de dood aan het kruis. 
Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, 
tot de dood aan het kruis. 
Daarom heeft God Hem hoog verheven 
en Hem de naam verleend 
die boven alle namen is. 
Opdat bij het noemen van Zijn naam 
iedere knie zich zou buigen 
in de hemel, op aarde en onder de aarde. 
En opdat iedere tong zou belijden, 
tot eer van God de Vader: 
Jezus Christus is de Heer. 
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Tot eer van God de Vader: 
Jezus Christus is de Heer. 
Amen. 
 
VOORBEDE 
 
COLLECTE 
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten 

van de collecten. De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium 

voor de pastores lopen gewoon door. 

U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per 

overschrijving over te maken op bankrekening: 

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld. 

Hiervoor mijn dank. Pastoor Sandor Koppers     

   

                         

      € 2,50             € 5,00   € 10,00  

  

U kunt gebruik maken van deze QR codes d.m.v. uw bank app. 

KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
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Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 
van zijn Naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
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 
 
EUCHARISTISCH GEBED     GvL 729 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, 
altijd en overal door Christus onze Heer. Hij die zelf onschuldig was, 
heeft willen lijden voor hen die schuldig waren; Hij die geen kwaad 
bedreven had, liet zich veroordelen omwille van de zondaars. Zijn 
dood heeft onze zonden uitgewist, zijn verrijzenis bracht ons 
gerechtigheid. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met 
allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U, en zingen U 
toe vol vreugde: Heilig     GvL 291 
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn 
hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den 
Hoge. 
 
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 
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talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde 
worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak 
Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet 
hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven 
wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om 
uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van 
het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en 
alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit 
doen om Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Wij gaan nu allen zitten. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw 
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rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend 
en heilig. Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van 
uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij met 
ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door 
het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.  
Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien 
worden tot één lichaam en één geest. 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met 
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw 
apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en 
daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van 
alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in 
handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw 
volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof; samen met 
uw dienaar Franciscus, onze paus, Johannes, onze bisschop, met alle 
bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij u 
hebt verworven.  
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap, die hier bij U is en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja laat allen die U lief 
waren, en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor 
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer 
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier 
en nu en tot in eeuwigheid.  
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Amen. 
 
COMMUNIERITUS 

Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons 

gegeven heeft: 

 

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. 

 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, 

en beveiligd tegen alle angst en onrust. Hoopvol wachtend op de 

komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid.  Amen. 

 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik 

u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof 

van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons 

één. Gij, die leeft in eeuwigheid.  

Amen. 
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De vrede des Heren zij altijd met u. 

En met uw geest. 

 

Wenst elkaar de vrede. 

 

 

LAM GODS        GvL 336 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons. (2x) 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

geef ons de vrede. 

 
COMMUNIE 
Voor een goede doorloop vragen wij u om ook als u niet ter communie gaat,  

wel mee naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist, ontvangt u dan 

de zegen. Zo voorkomen we dat u in de banken te dicht langs elkaar loopt. 

 

Wij zijn enige momenten stil 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: Alles wat over ons geschreven is  GvL 407 

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, 
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die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
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! 



 

 
 
 

- 23 - 

Programma Goede Week: 
 
Donderdag 14 april 19:30 uur: 
Witte Donderdag viering 
 
Vrijdag 15 april 15.00 uur en 19.30 uur: 
Goede Vrijdag viering 
 
Zaterdag 16 april 21.00 uur: 
Paaswake  
 
Zondag 17 april 10.00 uur en 12.00 uur:  
Plechtige eucharistiegezinsviering 
           
Maandag 18 april 10.00 en 12.30 uur:   
Eerste Communie vieringen 
 


