
Palmzondag 2020 - Radiomis Genk

Vooraf: meditatief orgelspel.

Duiding

L. Beste luisteraars,
vanuit de kerk Sacra Famiglia te Genk zijn we met jullie verbonden!
We danken alvast de Italiaanse gemeenschap
dat ze ons - via hun radiozender - hiertoe de kans bieden.
We zouden liever hier met jullie allemaal samen in de kerk zitten!
Maar wij - en dat zijn: organist Jeroen, cantor Lieve, 
deken Luc en lector Peter -
dragen deze eucharistieviering op namens jullie allen
en voor al de parochiegemeenschappen van het dekenaat.
Laten we in deze verbondenheid 
samen de eucharistie van Palmzondag vieren!

Kruisteken en genadewens

Pr. In de naam van de Vader,...

Gezegend en geprezen zij God!
gezegend zij zijn Zoon Jezus Christus, die komt in zijn Naam!
Gezegend zij de heilige Geest!
Hier en nu en tot in eeuwigheid.

A. Amen.

Inleiding

Pr. We staan aan het begin van de Goede Week.
Deze week gedenken we dat door Jezus’ lijden, sterven en verrijzen
alles ‘goed’ is geworden tussen God en de mensen.
Vandaag herdenken we de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem.
Mensen lopen Jezus tegemoet
om Hem met palmtakken in de hand te huldigen als de Messias.
Maar Jeruzalem is ook de stad waar Jezus 
zal lijden en sterven aan het kruis.
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Daarom lezen we vandaag ook zijn lijdensverhaal.
Moge deze viering ons sterken om achter Jezus te blijven staan, 
ook in het uur van lijden en pijn.

Evangelie van de intocht Johannes 12,12-16

Pr. We lezen uit het Evangelie volgens Johannes.

Pr. De mensen, die voor het paasfeest naar Jeruzalem waren gekomen,
hoorden:

L. Jezus komt naar Jeruzalem!
Pr. Zij trokken takken van de palmbomen,

gingen Jezus tegemoet en riepen:
L. Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer,

de koning van Israël!
Pr. Jezus vond een ezeltje en ging erop zitten,

zoals bij de profeet geschreven staat:
L. Vrees niet, Jeruzalem. 

Zie, uw koning komt! Hij zit op een ezelsveulen!
Pr. Aanvankelijk begrepen de leerlingen dit niet.

Pas na Jezus’ verheerlijking herinnerden zij zich
dat dit over Hem geschreven stond
en dat men dit alles dus had gedaan om Hem te huldigen.

Huldelied ZJ 351, strofen 1-2-3

De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan,
de mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam.
Doet open nu de poorten, de Koning moet er door.

“Och, Here, geef nu voorspoed”, zo roepen zij in koor.

Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan
of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan?
Ik zie de Koning komen die op een ezel rijdt,

de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid.

Maar morgen is het anders, dan wordt Hij zelf verhoogd
en aan de boom gehangen en als een vrucht geoogst.

Gij, hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem?
Het roept vandaag “hosanna” en morgen “weg met Hem”.
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Openingsgebed uit het Missaal

Pr. Almachtige eeuwige God,
Gij hebt uw Zoon met menselijkheid bekleed
en Hem het kruis van de dienstknecht doen dragen.
Geef dat wij als dienaren onze Meester volgen
tot in het lijden waarin Hij ons is voorgegaan,
om eenmaal ook te delen in de vreugde van zijn verrijzenis,
door Christus, onze Heer.     A. Amen.

Eerste lezing Jesaja 50,4-7

Pr. We openen de heilige Schrift…
In de eerste lezing is ‘de lijdende dienaar’ aan het woord.
In deze figuur herkennen wij Jezus,
die door alle lijden heen blijft vertrouwen op God…

L. God, de Heer, gaf mij de gave van het woord 
om allen op te beuren die de moed verloren hebben. 
Elke morgen opnieuw spreekt God zijn woord tot mij. 
Hij geeft mij in wat ik moet zeggen 
en ik luister aandachtig en met volle overgave. 
Ook al was de opdracht van de Heer moeilijk, 
ik heb mij niet verzet of teruggetrokken. 
Ik heb vrijwillig mijn rug aangeboden aan wie mij sloegen, 
mij niet verzet tegen hen die mij de baard uitrukten. 
En ik keerde mijn gezicht niet af 
 van wie mij bespotten en bespuwden. 
Ik weet: God zal mij helpen, ik zal niet beschaamd staan. 
Wat ik ook moet doorstaan,  ik zal geen spier vertrekken. 
Want God zal mij niet teleurstellen. Daarvan ben ik overtuigd!

Tussenzang  Psalm 22 - refrein P23

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
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 redden en hem bevrijden, als Hij hem bemint.”

Een meute honden jaagt mij op, een bende booswichten houdt mij omsingeld.
Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord, mijn beenderen kan ik wel tellen.

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.

Uw Naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders, uw lof verkondigen voor heel het volk.
Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem, heel het geslacht van Jakob, brengt Hem hulde.
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Evangelie: het lijdensverhaal

Pr. We mogen nu het verhaal van Jezus’ lijden lezen.
Het maakt ons stil, telkens weer. Zijn vérregaande liefde raakt ons. 
Jezus lijdt, Hij wordt geslagen... 
maar Hij verdraagt dit sereen en geduldig. 
Gelovig opkijkend naar de lijdende Jezus 
kunnen ook wij met de honderdman uit het verhaal belijden: 
“Die man is vast en zeker de Zoon van God!”. 
Als wij het lijdensverhaal lezen, 
kijken we ook reeds verder dan kruis en graf: 
want na de vernedering komt de verrijzenis en de verheerlijking! 
Jezus heeft ons lijden door-liefd! 
Daarom kunnen wij ons in onze onmacht en hulpeloosheid 
telkens weer - ook vandaag! - aan Jezus optrekken.

L. Ik wil jullie in herinnering brengen
hoe Jezus de avond voor zijn lijden met zijn vrienden aan tafel zit.
Jezus neemt brood en wijn 
en drukt daarin zijn Vriendschap uit voor allen.
Hij drukt ook het verlangen uit dat men zo zou blijven doen.
Hij zegt trouwens: “Doe dit tot mijn gedachtenis!”
Jullie weten ook hoe Judas weggaat om Jezus te verraden.
Dan gaat Jezus met zijn leerlingen op weg naar de Olijfberg.

Pr. Deze nacht zullen jullie Mij allemaal in de steek laten.
Want er staat geschreven:
“Ik zal de herder doden, en zijn schapen worden uiteengejaagd!”

A. Al laat iedereen Jou in de steek, ik nooit!
Pr. Ach, Petrus: deze nacht, nog voor de haan kraait,

zul jij driemaal beweren dat je Mij niet kent.

We zingen: ZJ 372, strofe 1
Jezus om uw lijden groot, om uw leven en uw dood,

die volbrengen ‘t recht van God. Kyrie eleison!

L. Zo komt Jezus met zijn leerlingen bij de plek “Getsemane”.
Pr. Blijven jullie hier zitten. Ik ga verderop bidden.
L. Hij neemt Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee.

Verdriet en angst beginnen zich van Jezus meester te maken. 
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Pr. Ik ben diep bedroefd, tot stervens toe.
Blijf hier en waak met Mij!

L. Jezus gaat nog wat verder, en bidt plat ter aarde:
Pr. Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan Mij voorbijgaan.

Maar: niet wat Ik wil, maar wat U wilt moet gebeuren.
L. Jezus keert terug naar de drie en vindt ze in slaap.
Pr. Ach, kunnen jullie nog niet eens een uur met Mij waken?

Blijf wakker en bid dat je niet bezwijkt in de beproeving.
De geest wil wel, maar het vlees is zwak.

L. Daar komen ze aan! Judas, de soldaten en de hogepriester.
Judas kust Jezus en de soldaten nemen Hem gevangen.

We zingen: ZJ 372, strofe 4
Om het brood, Heer, dat Gij breekt, om de beker die Gij reikt,

Om de woorden die Gij spreekt. Kyrie eleison!

L. Ze brengen Jezus bij de hogepriester Kajafas
waar schriftgeleerden en vooraanstaanden zijn samengekomen.
Lange tijd zoeken ze vergeefs 
naar iets om Jezus van te beschuldigen.
Zo verklaren twee mannen:

A. Hij heeft beweerd: “Ik kan de tempel van God afbreken
en drie dagen later weer opbouwen!”

L. De hogepriester staat op:
A. Geef Je geen antwoord? 

Wat getuigen die mensen tegen Jou?
L. Maar Jezus blijft zwijgen.
A. Ik bezweer Je bij de levende God: zeg ons:

ben Jij de Christus, de Zoon van God?
Pr. Jij zegt het!
L. De hogepriester scheurt zijn kleed:
A. Hij heeft God gelasterd! 

We hebben geen getuigen meer nodig!
Wat denken jullie ervan?

L. Het volk stemt in:
A. Hij verdient de doodstraf!
L. Intussen zit Petrus op de binnenkoer. Driemaal spreekt men hem aan:
A. Jij was ook bij Jezus de Galileeër!
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L. Maar Petrus ontkent het driemaal:
A. Ik ken die man niet!
L. Een haan kraait. Petrus herinnert zich Jezus’ woorden.

Hij gaat naar buiten en weent bitter.

Jezus wordt voor de landvoogd geleid.
De hogepriesters en familiehoofden beschuldigen Hem.
Jezus zwijgt... en dat verbaast Pilatus.

We zingen: ZJ 372, strofe 6
Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult

als men vrucht’loos zoekt naar schuld. Kyrie eleison!

L. Het is de gewoonte 
om bij gelegenheid van het Paasfeest een gevangene vrij te laten.
Daarom vraagt Pilatus:

A. Wat willen jullie? Moet ik Barabbas vrijlaten
of Jezus, die Christus wordt genoemd?

L. De hogepriesters overtuigen het volk 
Barabbas te kiezen en Jezus te doen sterven:

A. Laat Barabbas vrij!
L. Pilatus vraagt:
A. Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus wordt genoemd?
L. Het volk schreeuwt:
A. Kruisigen! Kruisigen!
L. Zo gebeurt. Pilatus laat Jezus geselen

en geeft de opdracht Hem te kruisigen.
Zo voeren ze Jezus weg…
Bij het verlaten van de stad
komen ze een zekere Simon tegen, uit Cyrene.
Ze dwingen hem om Jezus’ kruis te helpen dragen.
Zo komen ze op de plek ‘Golgota’: ‘Schedelplaats’.
Ze slaan Jezus aan het kruis en dobbelen om zijn kleren.

We zingen: ZJ 372, strofe 9
Om uw kruis, Heer, bidden wij, om de speerstoot in uw zij,

ga aan onze schuld voorbij. Kyrie eleison!
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L. Op het kruis staat een opschrift: 
“Dit is Jezus, de Koning van de Joden”.
Voorbijgangers, de hogepriesters
en zelfs de rovers die samen met Hem gekruisigd worden
beledigen Jezus en spotten met Hem.
Op het middaguur valt een duisternis over het hele land.
Omstreeks drie uur roept Jezus met luide stem:

Pr. Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
L. Jezus slaakt een luide kreet en geeft de geest.

Stille tijd, bij orgelmuziek…

L. Op dat ogenblik scheurt het voorhangsel van de tempel middendoor.
De aarde beeft en rotsen splijten uiteen.
De honderdman spreekt in naam van velen, wanneer hij zegt:

A. Die man was vast en zeker de Zoon van God!

(korte) Homilie

Geloofsbelijdenis

Pr. Laten wij ons aansluiten bij de honderdman uit het Evangelie
en ons geloof belijden.

A. Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
en geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
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Voorbede

Pr. Nu we het lijden en de dood van Jezus herdenken,
willen we bidden tot onze God, 
die begaan is met elke mens in nood.

L. We bidden voor alle families 
die getroffen worden door het coronavirus:
om kracht, om verbondenheid, om bemoediging. Laten we bidden.

Cantor: Luister, Heer, wees ons genadig! ZJ 11c
Laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid!

L. We bidden voor de beleidsverantwoordelijken:
dat het welzijn van allen voorop mag staan.
We bidden voor de zorgverleners:
dat ze moedig hun taak ter harte nemen. Laten we bidden ...

Cantor: Luister, Heer, wees ons genadig!
Laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid!

L. We bidden voor elkaar en voor alle christenen:
dat het gemis van de Eucharistie
ons verlangen naar God versterkt en verdiept.
En dat we voortrekkers mogen zijn
in de zorg en de aandacht voor de meest kwetsbare medemensen.
Laten we bidden ...

Cantor: Luister, Heer, wees ons genadig!
Laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid!

L. Voor onze persoonlijke intenties - ook die van jullie thuis -
die we nu - in een kort ogenblik van stilte - in Gods handen leggen.
(even stilte) Laten we bidden ...

Cantor: Luister, Heer, wees ons genadig!
Laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid!

Pr. Heer, onze God, kruis en lijden hebben nooit het laatste woord.
U wil ook ons heil en leven schenken, in Jezus, uw Zoon en onze Heer.

A. Amen.

Offerande   met orgelspel
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Gebed over de gaven Missaal

Pr. Heer, wees ons nabij,
want voor ons heeft uw Zoon het kruis gedragen!
Neem onze gaven in zijn offer op,
schenk ons de verzoening waar wij om vragen:
de rijkdom van uw barmhartigheid, in Christus, onze Heer.

A. Amen.

Grote Dankgebed

Pr. De Heer zij met U!   A. En met uw geest!
Pr. Verheft uw hart!       A. Wij zijn met ons hart bij de Heer!
Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
Pr. 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:

Cantor: 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. Modale Mis, J. Follon

Pr. Van in het begin brengt Gij tot stand wat goed is voor de mens 
om hem te heiligen zoals Gij heilig zijt. 
Zie naar uw volk dat hier verzameld is, 
en zend de kracht van uw heilige Geest. 
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Maak deze offergaven voor ons 
tot het lichaam en bloed van uw Zoon, uw welbeminde, 
Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn.

Toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen, 
hebt Gij nog het meest getoond hoeveel Gij van ons houdt,
uw Zoon, de enige Rechtvaardige, 
heeft zich overgeleverd in onze handen; 
Hij werd genageld aan een kruis. 
Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het onverwoestbaar teken
opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde.
Maar vooraleer dat alles te volbrengen
 heeft Hij het paasmaal willen vieren, te midden van zijn leerlingen.

Aan tafel nam Hij het brood …

Aan het einde van dit laatste avondmaal, nam Hij de beker wijn, …

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Cantor: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Pr. Terwijl wij Jezus Christus gedenken, 
ons paaslam en onze uiteindelijke vrede; 
terwijl wij zijn dood en opstanding vieren 
en uitzien naar de gezegende dag 
waarop Hij zal wederkomen om onze vreugde te voltooien, 
bieden wij U, waarachtige en trouwe God, het offer aan 
waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld.

Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt. 
Gij laat ons delen in het éne offer van Christus; 
geef dat wij één lichaam worden, gaaf en onverdeeld, 
door de kracht van de Geest.

Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, 
samen met onze paus N. en onze bisschop N. 
Help ons mee te werken aan de komst van uw Koninkrijk 
tot de dag komt en het uur waarop wij voor U zullen verschijnen. 
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Geef ons dan een plaats met uw heiligen in de hemel, 
aan de zijde van de Maagd Maria en van de apostelen, 
verenigd ook met onze broeders en zusters 
die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, 
toen zij van ons zijn heengegaan. 
Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, 
voorgoed gevrijwaard van de dood, 
zullen wij in waarheid mogen aanheffen 
het lied van dank van de verrezen Heer.  Door Hem…

Onzevader zeggen

Pr. Laten we samen bidden…
A. Onze Vader, die in de hemel zijt,…

Want van U is het koninkrijk…

Gebed om vrede

Pr. De vrede van de Heer zij altijd met U!   A. En met uw geest!

Lam Gods Modale Mis, J. Follon

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons!
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons!
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, geef ons de vrede!

Communie enkel de voorganger nuttigt de Communie

Communielied ZJ 352

Naam van Jezus die ten dode op het hout geschreven zijt,
vreemde koning van de Joden die ten spot verheven zijt,

vorstelijk hebt Gij gestreden om de vrede, tot in alle eeuwigheid.

Zoon van God en zoon van David, priester zonder waardigheid,
die ten dienste van de slaven als een slaaf op aarde zijt,

aan de mens gelijk geworden, ja gestorven, voor ons aller zaligheid.

Alle leven moet zich buigen, voor U buigen mettertijd,
al wat stem heeft zal getuigen dat Gij Algebieder zijt.

God heeft U een naam gegeven, hoog verheven, boven alle namen uit.
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Bezinning na de Communie Jean-Paul Vermassen

L. De Goede Week is voor mij de krachtigste week van het jaar!
Het is een stille week: zoveel onrecht, zoveel lijden, zoveel verlies.
Het is een goede week: zoveel trouw, overgave en moed.
Het is een heilige week: zoveel herkenning, verbondenheid en hoop.
Het is de krachtigste week van het jaar: stenen worden weggerold;
duisternis wordt verlicht; de graankorrel wordt kiemkracht.

Slotgebed Missaal

Pr. Almachtige en barmhartige God,
met vreugde hebben wij uw Zoon in ons midden ontvangen
en herdacht hoe Hij het lijden heeft doorstaan opdat wij leven.
Help ook ons dag na dag ons kruisje opnemen
en de weg gaan die lijdt naar verrijzenis,
door Christus, onze Heer.    A. Amen.

Aankondigingen

L. We wensen jullie - ondanks alles - een krachtige Goede Week!
Via het parochieblad en de media wordt ons heel wat hulp aangereikt.
En voor wie elke dag zijn ‘gezondheidswandeling’ of fietsrit doet: 
in de Goede Week is de dekenale kerk elke namiddag 
van 14 tot 17 uur toegankelijk voor persoonlijk gebed.

En volgende week op Paaszondag mogen we om 10 uur
opnieuw een eucharistieviering via deze Radio uitzenden.
Heel graag tot dan!

Zending en zegen

Pr. De Heer zij met u!
A. En met uw geest!
Pr. Moge de goede God ons zegenen: + Vader, Zoon en heilige Geest.
A. Amen.
Pr. En moge Gods vrede jullie allen omringen!
A. Wij danken God!

Orgel


