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Palmzondag 2020  
 
JC medley 
 
Inleiding  
Op weg naar Jeruzalem: 
Vandaag beginnen we de pelgrimage naar Jeruzalem.  
De vieringen van deze week vormen een eenheid 
Het zijn etappen op de weg naar Pasen. 
We sluiten ons aan bij Jezus en zijn vrienden: 
Zie, we trekken nu op naar Jeruzalem. 
 
Op de bodem van onze ziel dragen wij het verlangen, 
de droom van volmaaktheid, van liefde, van vrede...  
In ontelbare verhalen en legenden gaan mensen op reis. 
Ze maken een zoektocht gelokt door die droom. 
 
De pelgrimage is een levensbeeld. 
Het is een verkorte levensreis. 
Door dalen en over bergen gaat het, 
door doodswater en duisternis. 
Zullen we ooit aankomen, ooit opnieuw geboren worden? 
We trekken op naar Jeruzalem. 
 
Lezing uit het evangelie volgens Lucas 
In die tijd trok Jezus verder en ging op naar Jeruzalem. Toen Hij Betfage en Betanie naderde, 
zond Hij twee van zijn leerlingen met de opdracht: "Gaat naar het dorp daar voor 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." 
Zij die gestuurd waren, gingen 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: "De Heer heeft het nodig." Ze brachten het veulen bij Jezus, wierpen er hun 
mantels overheen en hielpen Jezus erop. 
Terwijl Hij voorttrok, spreidden ze hun mantels op de weg uit. Toen Hij de stad naderde, 
begon heel de menigte van zijn leerlingen, reeds op de helling van de Olijfberg, opgetogen 
en met luider stem God te prijzen wegens alle wonderen die zij gezien hadden; zij riepen: 
"Gezegend de Koning, die komt in de Naam des Heren! 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." 
En toen Hij naderbij kwam, liet Hij zijn blik over de stad gaan en weende over haar, terwijl Hij 
zei: "Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt! Maar nu is dat voor uw ogen 
verborgen. Er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen, u 
omsingelen en u van alle kanten insluiten; zij zullen u met uw kinderen die in u wonen, 
neersmakken en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd, waarin 
barmhartig op u werd neergezien, niet hebt erkend." 
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Lied: Prayer for the city 
 
We open our hearts  
and our lives to you, oh God 
Create within us a servant part  
so that we can show your love 
Where all hope has been lost,  
let your Spirit bring new life 
To those in need bring prosperity.  
Where there’s darkness, shine Your light! 
 
We pray for the city we live in 
We pray that our sins be forgiven 
Do your will right here as in heaven 
Father, we call on your name! 
 
We pray for our children 
We pray for our leaders 
We pray for our fam’lies 
Oh bless us, Lord, we pray 
 
We pray for the city we live in 
We pray that our sins be forgiven 
Do your will right here as in heaven 
Father, we call on your name 
 
Palmwijding  
Loslaten en op weg gaan kan alleen  
in vertrouwen op het Geheim. 
Op deze reis naar Pasen zoeken we dat, 
het Geheim dat groter is dan ons hart, 
het Geheim waardoor wij opgewekt worden, 
het Geheim waardoor we nieuw geboren worden. 
 
God, deze palmen zijn een levend teken van de Mens,  
Die niet overwon door geweld, maar kwetsbaar zijn kracht vond 
door dienstbaar te zijn.  
Geef dat deze takjes, waar ze ook 
heen gaan, een herinnering blijven  
aan de levende kracht die uitgaat van 
hen - die als Jezus - dienend aanwezig willen zijn   
bij hen die ziek zijn en lijden 
 
Stad van mijn hart,  
Jeruzalem, stad van vrede wat ben je nog ver. 
Wanneer zullen de stratenmakers van de gerechtigheid  
jouw pleinen ongestoord plaveien? 
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Wanneer zullen de glazenwassers van de waarheid  
ongehinderd de leugens  
van jouw ruiten wissen? 
Wanneer zullen de voorrangswegen  
eindelijk ten dienste van de minsten zijn? 
Wanneer zullen de vredesduiven  
zich voor altijd nestelen in jouw poorten? 
Stad van mijn hart,  
wanneer doem je op voor onze ogen? 
 
Stad van mijn hart, stad van vrede 
met de armsten van de armen  
blijf ik op je hopen. 
Met de verdrukten trek ik naar jou op. 
In hun midden krijg ik oor en oog  
voor de droom van slaven en hongerlijders 
In hun midden leer ik mij schamen  
voor mijn ongeloof  
en leer opnieuw te zeggen als vanouds: 
Eerder nog moge mijn hand verdorren  
dan dat ik jou vergeet,  
Jeruzalem, stad van de vrede,  
stad van alles voor allen,  
stad waar de Eeuwige  
alles in allen zal zijn. 
 
Stad van mijn hart,  
met de armsten van de armen blijf ik op jou hopen! 
 
Gebed: 
Jezus, eigenlijk leven wij  
in een wereld met twee gezichten. 
Van de ene kant is er veel leed en pijn  
en van de andere kant is er ook blijheid en geluk, 
Dat alles Jezus, hebt U zelf ook meegemaakt, 
Vandaag wordt U ingehaald met palmtakken en gejuich  
en straks wordt U gevangen genomen. 
Wij bidden U dat wij met elkaar de goede momenten  
zoveel mogelijk vasthouden en elkaar in moeilijke 
tijden nooit laten vallen. Amen. 
 
Aansteken kaars  
 
Mag ik dan bij jou 
 
Lezing uit Jesaja 42 
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Zo spreekt de Heer: 
Ik, de Heer, ik roep je, mijn knecht,  
ik roep je om recht te doen. 
Ik vat je bij de hand, ik waak over je,  
ik bestem je tot een verbond met de mensen,  
tot een licht voor alle volkeren. 
Het blinde volk zul je de ogen openen,  
het gevangen Israël uit zijn kerker bevrijden,  
tot vrijheid zul je voeren 
al wie in duisternis gezeten zijn. 
iK ben de Heer, Ik zal er zijn, dat is mijn Naam. 
 
Muzikaal intermezzo ondertussen aansteken wierook 
  
Voorbede  
Hier zijn wij,  
mensen onderweg vanaf onze geboorte, 
maar waarheen en waartoe? 
mensen met verlangen in het hart 
naar waar geen woorden voor zijn, 
een heimwee naar het licht van uw ogen, 
Wij roepen U toe: 
Barmhartige, wijs ons uw weg 
 
Hier zijn wij,  
mensen dankbaar voor tekens van goedheid, 
voor de tederheid van een vriend of vriendin, 
een hart onder de riem, 
een kindertekening  
een woord van liefde, 
uw hand op ons hoofd, 
Wij roepen U toe: 
Barmhartige, wijs ons uw weg  
 
Hier zijn wij,  
mensen zoekend tussen goed en kwaad, 
in die ondoorzichtigheid van schuld en lot, 
mensen die machteloos toezien bij zoveel kruisen,  
die soms bang zijn van de toekomst, 
maar meestal leven voor de vuist weg, 
Wij roepen U toe: 
Barmhartige , wijs ons uw weg  
 
Intenties 
 
Inleiding op het Gebed des Heren 
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Onze Vader… 
 
Slottekst  
We zijn op weg naar Jeruzalem, de stad van God,  
maar nog veel meer: stad van mensen,  
van mensen die in alles aan de zijlijn staan,  
van mensen die uitgesproken meningen hebben  
van mensen die vandaag hosanna (help ons) roepen  
en morgen kruisig hem. 
 
Heer, schenk ons de kracht om Jezus' weg te gaan,  
met de eenvoud en het doorzettingsvermogen van een ezel.  
Dat wij bereid zijn elkaar te dragen in een geest van liefde en dienstbaarheid,  
zoals ons is voorgeleefd  
door de profeet van Nazaret en de gekruisigde van Jeruzalem.  
Heer, schenk ons uw kracht  
opdat wij via Goede Vrijdag ook Pasen kunnen vieren. Amen 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede 
 
Slotlied-De Heer is mijn Herder  
God zal voor mij zorgen als een Herder. 
Alles wat ik nodig heb geeft Hij. 
Bij Hem vind ik rust, met Hem durf ik verder 
Telkens wanneer ik verdwaal zoekt Hij naar mij. 
  
Als ik alle uitzicht heb verloren 
En mij uit de nacht niets meer bevrijdt, 
Wordt er in Zijn schaduw een licht geboren 
Dat mij op Zijn schouders tilt en veilig leidt. 
  
Steeds maar hopen dat het goed zal komen 
Dat er iemand is die om je geeft. 
Heer wij roepen U, wees een God van mensen, 
Doe aan ons wat verlangend in ons leeft. 
  
God geeft mij een huis om in te wonen, 
Hij bedient mij als ik eet en drink. 
Zo kan ik bij Hem weer op krachten komen 
Voor het nieuwe leven dat ik nu begin. 
  
Voortaan zal Hij mij op handen dragen. 
Waar ik heenga, daar gaat Hij mij voor. 
God zelf is mijn Herder, ik kan het wagen, 
Want uiteindelijk vind ik bij Hem gehoor. 


