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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,               Looft de Heer, want Hij is goed, 
Quoniam bonus, quoniam in                  want in eeuwigheid duurt zijn 
Saeculum misericordia eius.                   barmhartigheid. 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
ZEGENING VAN DE PALMTAKKEN 
 
LEZING: MARCUS 11, 1-10 
 
HYMNE: 
Gloria, laus et honor tibi sit. 
Rex Christe redemptor,  
cui puerile decus prompsit Hosanna pium 
 
Heerlijkheid, lof en eer zij U,  
Koning Christus, Verlosser. 
U zong de kinderschaar een vroom Hosanna toe.  
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Jesaja 50: 4-7 
 
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: 
 
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: 
 
TWEEDE LEZING  Fil.2, 6-11 
 
VERS VOOR 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: 
 
EVANGELIE  Marcus 14, 1-15,47 
 
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 
 
VOORBEDE: gesproken 
Heer, wees voor ons een bron van heil. 
 
OFFERANDE: GvL 412 
 
Christus heeft voor ons geleden 
als een beeld van ons bestaan, 
dat wij zover zouden gaan 
in zijn voetstappen te treden. 
 
Die geen zonde heeft bedreven, 
uit wiens mond niet is gehoord 
enig onvertogen woord, 
maar de adem van het leven. 
 
Die wanneer Hij werd geslagen, 
zelfs zijn mond niet opendeed, 
die niet dreigde als Hij leed, 
maar het zwijgend heeft verdragen. 



Die de zonde heeft gekorven 
in zijn lichaam aan het hout, 
dat gij Gode leven zoudt, 
aan de zonde afgestorven. 
 
Door wiens striemen gij genezen, 
door wiens dood gij levend zijt, 
levend in rechtvaardigheid, 
taal en teken van Gods wezen. 
 
Als eertijds verdoolde schapen 
thans den Herder toegewijd, 
die u in de waarheid weidt. 
Uw Bewaarder zal niet slapen. 
 
Ja, de Heer zal u bewaren, 
Hij de Herder, Hij het Lam, 
die voor u ter aarde kwam, 
die voor u is opgevaren! 
 
OPROEP TOT GEBED 
 
GEBED OVER DE GAVEN    
 
PREFATIE  
 
SANCTUS: GvL 817 
 
EUCHARISTISCHE ACCLAMATIE.:  
Redder van de wereld, bevrijd ons, 
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 
 
ONZE VADER: (gesproken) 
 
VREDESWENS 
 
AGNUS DEI: GvL 825 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIELIED:  
Pater, si non potest hic calix transire,  
nisi bibam illum: fiat voluntas tua. 



Mt. 26,42 
Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker  
voorbijgaat zonder dat Ik hem drink: dat dan uw wil geschiedde. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED:  
 Ik zag de Heer van ’t Hemelrijk 
Op enen ezel rijden 
Die klederen waren Hem ondergespreid 
En groene palmen twijgen. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna Filio David. 
 
Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, 
Hoe luide dat zij zongen. 
O Jezus, Hosanna, Davids Zoon, 
Vergeef ons onze zonden. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna Filio David. 
 
Zijn wonden waren wel zo breed, 
Zijn hart werd Hem doorsteken: 
O Jezus Gij zijt ons te troosten bereid 
Dat wil ik nooit vergeten. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna Filio David. 
 


