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WeLiG
Palmzondag 28 maart 2021
We delen: Volgehouden engagement - Radicale keuzes
Intredelied
Inleiding
Verhaal intrede in Jeruzalem
Verwelkoming en kruisteken
Zegengebed bij de Palmwijding
V
God, zegen deze groene takken
die de winter overleefden,
laat ze voor mij hoopvolle tekens van leven op aarde zijn.
Zegen de huizen waarin ze een plaatsje krijgen.
Zegen de mensen die er wonen en die ons dierbaar zijn.
Zegen ook allen, God,
die in hun leven de weg van Jezus gaan
en op die weg met lijden worden geconfronteerd.
Allen

Zegen ons allen
met uw liefde en vrede,
maak ons sterk
om deze moeilijke coronatijd
door te komen.
Laat ons elkaar,
van op afstand,
blijven bemoedigen.
We vragen het U in
naam van Jezus Christus,
onze Heer. Amen.

Moment van ontferming
Openingsgebed
V
Jezus nodigt ons uit om samen met hem zijn weg te gaan.
Het vraagt heel wat vertrouwen en geloof.
Laten we daartoe dan ook samen bidden…
Allen
God, maak ons ontvankelijk
voor de weg die Jezus is gegaan.
Een weg van liefde, een radicale keuze,
van zich geven tot en met,
een weg van vertrouwen dat het allemaal niet tevergeefs is.
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Met de palmtak aarzelend in onze hand
weten we dat er moet worden gekozen,
voor of tegen Jezus,
‘Hosanna’ of ‘Weg met Hem’,
ook in de wereld van vandaag.
Verruim dan ons hart, versterk ons geloof
in het spoor van Hem die leeft en vrede geeft. Amen.
Het lijdensverhaal
Geloofsbelijdenis
Samen
Ik geloof in God, onze Vader,
die ons zijn Zoon Jezus gezonden heeft
om zo de Waarheid van hemel en aarde
aan ons bekend te maken.
Ik geloof in Jezus
die rondging om te dienen
en niet om gediend te worden.
Ik geloof in Jezus
die zo wilde werken aan deze wereld
opdat er rechtvaardigheid en liefde zou zijn.
Ik geloof in Jezus
die geloofde dat de liefde
sterker is dan lijden en dood.
Ik geloof in de heilige Geest
de Geest van Jezus,
die ons kan vullen met zijn kracht en liefde
opdat wij zo goed als Jezus zouden zijn. Amen.
Voorbeden
Gebed over de gaven
Tafelgebed
V
God wij danken U
dat wij U mogen ontmoeten
over grenzen van talen en culturen heen.
Allen

L

Wij zeggen U dank, God,
voor de vriendschap en de kracht
die van mensen kunnen uitgaan
en om het wonder dat liefde heet.
Wij danken U, God, voor deze gemeenschap.
Dat er mensen zijn, hier ter plekke,
die elkaars hand vasthouden en elkaar bemoedigen.
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Allen

L

Maar bovenal danken wij U voor Jezus, uw Zoon,
die al weldoende rondging
en zo uw zorg voor ons zichtbaar maakte.
Hij is ons Voorbeeld.
Dé mens bij uitstek was Jezus van Nazareth,
ingehaald als een koning, toegezwaaid met palmen,
toegezongen met ‘hosanna’.
Daarna verguisd omdat zijn koningschap
niet van deze wereld was.
Koninklijk in de waarheid, prachtig in de liefde,
een en al zorg voor misdeelden en onderdrukten,
voor weerlozen en zieken, voor iedereen.
Zo was en is Hij, Jezus, onze Heer.

Allen

V

Hoor God, onze woorden van dank om koning Jezus,
die het als zijn roeping zag om,
overal waar Hij kwam, te dienen.
Die de eenvoud van een ezel verkoos
boven macht over mensen.
Hij baande voor ons de weg.
Wij bidden dat ook wij die weg kunnen gaan:
een weg van eenvoud, een weg van dienen,
een Koninklijke weg van zorg voor elkaar.
Om ons te helpen die weg te gaan,
wou Hij voor altijd bij ons blijven.
Daarom gaf Hij, vlak voor Hij heenging,
een teken van zijn blijvende aanwezigheid in ons midden.
Instellingswoorden…
Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Allen
L

Allen

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Beziel ons met uw Geest, God.
Dan zullen wij, geïnspireerd door uw voorbeeld,
elkaar bewaren en met elkaar bouwen aan meer menswaardigheid.
Dan zullen wij niet zwichten voor macht en eigenbaat,
maar waakzaam zijn om tekenen van hoop te zien.
En moge wijzelf zo’n teken worden.
God, wij danken U om dit teken van uw nabijheid.
Moge wij het verhaal van Jezus, uw Zoon,
onder ons levend houden en daaruit de moed putten
om steeds opnieuw de weg te gaan van Palmzondag naar Pasen,
ook al kunnen wij niet om Goede Vrijdag heen.
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Onze Vader
Samen
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.
Vredeswens
Communie
V

Zie het lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Samen

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden….

Bezinning
Slotgebed
V
tot slot willen we samen bidden
Allen

Laat het kruis en de groene palmtakken
ons oproepen Jezus' levensweg te gaan:
een weg van vrede en verzoening,
een weg van eenvoud en dienstbaarheid,
een weg van liefde en gerechtigheid.
Wij bidden U dat wij met elkaar de goede
momenten zoveel mogelijk vasthouden
en elkaar in moeilijke tijden nooit laten vallen.
Dit vragen wij U in de hoop
dat het voor alle mensen Pasen wordt. Amen.

Zending en zegen
Mededeling
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