Palmpasenprocessie met en voor kinderen

Sint-Vitusparochie
Palmpasen 23 en 27 maart 2021, Dominicuskerk

OPENINGSLIED:
Antifoon:
Hosanna filio David: benedictus qui venit in nomine Domini.
Rex Israel: Hosanna in excelsis.
(Hosanna, Zoon van David: gezegend Die komt in de Naam der Heren.
Hij is de Koning van Israël. Hosanna in den hoge.)
Ps. 117: Confitemini Domino,
Quoniam bonus, quoniam in
Saeculum misericordia eius.

(Looft de Heer, want Hij is goed,
want in eeuwigheid duurt zijn
Barmhartigheid).

KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
ZEGENING VAN DE PALMTAKEN
EVANGELIE: MARCUS 11, 1-10
Verteller: Toen Jezus en zijn leerlingen bij Jeruzalem kwamen in de
richting van Betfage en Betanië op de Olijfberg, stuurde Hij twee van zijn
leerlingen op weg met een opdracht. Hij zei:
Jezus: “Ga naar het dorp daar voor je, en het eerste dat je zult vinden is
een veulen dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten
heeft; maakt dat los en breng het hier. En als iemand vraagt: Wat doen
jullie daar? antwoord dan: De Heer heeft het nodig, maar Hij stuurt het
snel weer hier terug.”
Verteller: (ondertussen lopen de twee leerlingen door het gangpad en
vinden een ezel) Zij gingen weg en vonden een veulen vastgebonden
aan een deur, buiten op straat. Ze maakten het los, maar sommige
mensen die daar in de buurt stonden riepen hun toe:
Sommige mensen: “Wat doen jullie daar, om zo maar dat veulen los te
maken?”
Leerlingen: De Heer heeft het nodig, maar Hij stuurt het snel weer hier
terug.”
Verteller: Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de mensen
lieten hen gaan. Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels
overheen en Hij ging erop zitten. Veel mensen spreidden hun mantels op
de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gekapt hadden. De
mensen die Hem zagen, zongen:
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Kinderen koor: “Hosanna; Gezegend de Komende in de naam van de
Heer; Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna
in den hoge!”
Verteller: Zo vertrok Jezus naar Jeruzalem.
PROCESSIE
Refrein:
Koor: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Allen: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Koor: Het volk zingt blij met heldere stem: hun lied weerklinkt door
Jeruzalem.
Koor: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Allen: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Koor: Verheugt u. Spreidt uw kleed voor Hem neer; die komt in naam van
God, onze Heer.
Koor: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Allen: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Koor: Aan U is onze hulde gewijd: wij roemen, Heer, Uw Majesteit.
Koor: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
Allen: Zingt nu Hosanna voor de Koning, zingt nu Hosanna voor de Heer!
GvL 525
Toen Jezus naar zijn stede ging
zes dagen voor zijn lijden,
toen naderde een lange stoet
die Hem een welkom wijdde:
Refrein:
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. Refrein:

3

De kinderen der Joden mee,
zij wilden Jezus prijzen;
zij zongen met hun hoge stem
op nooit gezongen wijzen. Refrein:
Wij voeren naar Jeruzalem
de Koning met ons mede;
wij trekken uit het Oud Verbond
om ’t Nieuwe te betreden. Refrein:
Jeruzalem, o hemelstad,
hier komt uw Koning binnen;
de vijandschappen gaan voorbij
de liefde mag beginnen Refrein:
LEZING: Jesaja 50: 4-7
Verteller: En zo stond Jezus daar, voor Jeruzalem. En hij dacht aan de
tekst die de profeet Jesaja lang geleden al had opgeschreven:
Jezus: De Heer God heeft mij als een leerling leren spreken, om uitgeputte
mensen bij te kunnen staan. Met een woord wekt Hij mij in de morgen, in
de morgen wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen. De Heer God
heeft mijn oor geopend, en ik heb mij niet verweerd, en ben niet
teruggedeinsd. Mijn rug heb ik gegeven aan hen die mij wilden slaan, en
mijn wangen aan hen, die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb ik niet
afgewend voor beschimping en bespuwing. De Heer God staat mij bij;
daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik mijn gezicht hard als
een steen, ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.
Verteller: Deze tekst van Jesaja hielp Jezus om vol te houden, want Hij
wist wat Hem te wachten stond. Maar Hij geloofde dat God Hem niet zou
verlaten….
ANTWOORDPSALM: Psalm 22
Refrein: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?
Ze lachen met mij, allen die mij zien, ze grijnzen en ze schudden met het
hoofd. Hij steunt toch op de Heer? Laat Die hem dan bevrijden, laat Die
hem redden, als Hij hem bemint. Refrein:
Een meute honden jaagt mij op, een bende booswichten houdt mij
omsingeld. Mijn handen en mijn voeten zijn gewond, mijn beenderen kan
ik wel tellen. Refrein:
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Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit, nu delen zij mijn kleren
onderling en dobbelen om mijn gewaad. Ach, Heer, houd u niet ver van
mij, mijn steun, kom haastig om mij bij te staan. Refrein:
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 Jacob, brengt Hem dank. Refrein:
TOEZANG NAAR HET EVANGELIE
Refrein: Looft de Heer, alle gij volken.
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.
Refrein: Looft de Heer, alle gij volken
EVANGELIE: Marcus 14, 1-15,47
(Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus)
Verteller: Over twee dagen was het feest van Pasen en van het
ongedesemde brood. De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten op
welke manier zij Jezus door een list zouden kunnen grijpen en Hem ter dood
zouden kunnen brengen. Want ze dachten:
Hogepriester: “We grijpen Hem niet op het feest; want misschien ontstaan
er dan relletjes en onrust bij het volk.”
Verteller: Terwijl Jezus in Bethanië was in het huis van Simon de Melaatse
en daar aan tafel aanlag, kwam er een vrouw met een heel duur vaasje met
daarin echte, heel erg dure nardusbalsem. Zij brak het vaasje stuk en goot
de inhoud uit over zijn hoofd. Sommigen waren er verontwaardigd over en
zeiden onder elkaar:
Sommige mensen: “Waar is die verkwisting van de balsem nu voor nodig
geweest? De balsem had voor meer dan driehonderd denaries verkocht
kunnen worden. Dat kon dan aan de armen gegeven worden."
Verteller: Toen zij boos op haar werden zei Jezus:
Jezus: “Laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Het is toch goed
werk dat zij aan Mij heeft gedaan. Armen hebben jullie altijd in jullie midden.
Jullie kunnen goed voor hen zijn wanneer je maar wilt. Maar Mij hebben
jullie niet altijd bij je. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft mijn lichaam al
gezalfd want zij dacht aan mijn begrafenis. Ik zeg jullie: waar ook ter wereld
de Blijde Boodschap verteld zal worden, daar zal ook verteld worden wat
zij gedaan heeft."
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Verteller: Hierop ging Judas lskariot, een van de twaalf vrienden van Jezus,
naar de hogepriesters om Hem aan hen uit te leveren. Hij zei:
Judas Iskariot: Ik weet waar Jezus is.
Verteller: De Hogepriesters waren blij toen ze dat hoorden en beloofden
hem geld.
Hogepriester: Als jij ons naar Hem toebrengt, krijg jij geld van ons”.
Verteller: Juda zocht naar een goede gelegenheid om Hem uit te leveren.
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: refrein psalm 16-I
God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek.
Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, Ik wankel niet, zijn hand
houdt mij vast.
OVERWEGING
VOORBEDE: Eeuwige, erbarm U over ons.
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.
MEDEDELINGEN
UITDELEN PALMTAKKEN
WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED:
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O hoofd, vol bloed en wonden,
met smaad bedekt 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.
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!
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