
THUISLITURGIE OP PALMZONDAG  1

 

 Deze gebedsteksten voor een thuisliturgie zijn niet bedoeld als vervanging van de kerkelijke vieringen van de 1

Goede Week. Indien er echter, zoals in deze tijd van coronavirus, geen publieke vieringen mogelijk zijn, kunnen 
zij wel helpen om in de thuisomgeving iets van de vieringen en van de geest van de Goede Week te beleven.  
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Ongetwijfeld hee. menigeen gehoopt dat het weer mogelijk zou zijn geweest om op 
Palmzondag de intocht van Jezus in Jeruzalem te herdenken in een feestelijke 
gemeenschappelijke viering, het liefst met een processie. Het is helaas anders gelopen. 

Dit voorstel is bedoeld voor hen die thuis – of ze nu alleen wonen of met anderen – 
Palmzondag willen vieren. We zijn in gebed verbonden met alle christenen over de hele 
wereld. 

Dit is een voorstel. Deze dienst bevat het Evangelie van de intocht in Jeruzalem en de hymne 
uit de brief aan de Filippenzen (tweede lezing). 

U kunt de viering aan uw behoe.en aanpassen. U kunt bijvoorbeeld andere liederen kiezen of 
ook het lijdensverhaal volgen MaJeüs lezen. 

Wanneer er kinderen bij zijn, kunt u ze voorbereiden door ze een palmtakje met kleurige 
linten en eieren in elkaar te laten knutselen. U kunt ook een kleine processie houden in uw 
eigen huis. Schep een goede sfeer door een kaars aan te steken. 

Lied 

⇨ Laudate Dominum  2

Laudate Dominum,  
laudate Dominum,  
omnes gentes,  
Alleluja 

Loo4 de Heer 
Loo4 de Heer 
Alle volken 
Alleluja 

Kruisteken: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

Gebed 
Goede God, op zondag voor Pasen komen christenen in kerken bij elkaar, maar vandaag kan 
ik/kunnen wij alleen maar op afstand verbonden zijn met christenen elders, om in ons eigen 
huis de intocht van uw Zoon in Jeruzalem te herdenken. Vandaag roepen we: ‘Hosanna de 
zoon van David! Geprezen Hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël. 
Hosanna in de hoge’. Vader, die trouw voor ons zorgt, geef ons de kracht en de moed om met 
uw Zoon mee te trekken op de weg naar Pasen, Hij die in de eenheid van de Heilige Geest 
met U lee4 en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied2
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https://www.youtube.com/watch?v=N-A5VL37DGY


Lezing uit het Evangelie volgens MaGeüs 21:1-11  

Jezus en zijn leerlingen waren dicht bij Jeruzalem. Ze gingen de OlijOerg op in de richPng van 
BeRage. Toen stuurde Jezus twee van hen voor zich uit met de opdracht: ‘Ga naar het dorp, 
daar voor jullie. Het eerste wat je er zult vinden, is een ezelin die staat vastgebonden samen 
met een veulen. Maak die los en breng ze bij Mij. En als iemand jullie er iets over zegt, dan 
moet je antwoorden: ‘De Heer hee4 ze nodig, maar Hij zal ze gauw terugsturen.’ ’ 
Dit gebeurde, zodat zou uitkomen wat de profeet had gezegd: ‘Kijk, jullie Koning komt naar 
jullie toe, vriendelijk en ziVend op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier.’ 

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin 
met haar veulen, legden er hun mantels op en Hij ging erop ziVen. Veel mensen legden hun 
mantels neer op de weg. Anderen legden takken op de weg, die ze van bomen hadden 
afgesneden. De mensen zongen hardop: ‘Hosanna, Zoon van koning David, gezegend Hij die 
komt in de Naam van de Heer! Hosanna in den hoge!’ 

Toen Jezus Jeruzalem binnentrok, werd de hele stad opgewonden. De mensen vroegen: ‘Wie 
is dat?’ Het volk antwoordde: ‘Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea.’ 

Lied 

⇨ Misericordias domini  3

Misericordias Domini  
in aeternum cantabo 

De barmharPgheid van de Heer 

zal ik bezingen 
in eeuwigheid 

⇨ O, adoramus te, Domine  4

O, adoramus te,  
Domine 

O, wij aanbidden U 
Heer 

Lezing uit de brief aan de Filippenzen 2:6-11 

Hij, die bestond in goddelijke majesteit hee4 zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid 
met God. Hij hee4 zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is 
aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen hee4 Hij zich vernederd door 
gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan een kruis.  

Daarom hee4 God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is. 
Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied3

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied4
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https://www.youtube.com/watch?v=7C9gx5PWsvs
https://www.youtube.com/watch?v=90VtacH83nQ


onder de aarde; en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de 
Heer. 

MeditaQestof of gespreksstof naar aanleiding van de lezingen 

-De hymne uit de brief aan de Filippenzen gee4 het leven van Jezus weer in korte, dichterlijke 
en pregnante woorden. Ik kan proberen hetzelfde te doen op mijn eigen manier. Wat spreekt 
mij aan en wat is voor mij bijzonder belangrijk in Jezus’ leven? Welke woorden en beelden 
gebruik ik wanneer ik wil spreken over de geboorte van Jezus, zijn leven, zijn dood en zijn 
verrijzenis? 

-Het vers vlak voor de hymne in de brief aan de Filippenzen luidt: ‘Laat onder u de gezindheid 
heersen die Christus Jezus had’. Hierna volgt een dubbele punt: de inhoud van de hymne 
moet als richtsnoer dienen in mijn persoonlijk leven. Wat betekent deze hymne voor mij 
persoonlijk? 

-‘Hosanna’ is een triomareet vanwege God of een koning, maar tegelijkerPjd een 
smeekbede: het Hebreeuwse woord hosanna betekent: ‘help mij toch!’ Op deze Palmzondag 
kan ik/kunnen wij ‘hosanna’ roepen in de beide betekenissen van het woord. 

-De intocht in Jeruzalem staat centraal staat in deze herdenkingsviering; met dit gebeuren 
begint de Goede Week. Hoe stel ik mij die intocht voor? Hoe en wanneer houdt Jezus zijn 
intocht in mijn leven? 

-Voor gezinnen met kinderen: Het Evangelie van de intocht in Jeruzalem is een uitnodiging 
om met elkaar in gesprek te komen over Jezus Christus: wat hebben de mensen in Hem 
gezien, wat hebben ze van Hem verwacht? Eventueel kunnen we erop ingaan wat Jezus in 
Jeruzalem te wachten staat. 

Na het gebed of de uitwisseling naar aanleiding van de aangegeven Bijbelteksten kan het lied 
dat gezongen werd voor onze meditaPe of ons gesprek, opnieuw gezongen worden. 

Geloofsbelijdenis 
In de Geloofsbelijdenis erkennen we de geheimen van het leven, de dood en de opstanding 
van Jezus Christus en de overige kernpunten van ons geloof. We mogen belijden: ‘ 

Ik geloof in God, de almachPge Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze 
Heer; 
die ontvangen is van de heilige Geest 
geboren uit de maagd Maria; 
die geleden hee4 onder PonPus Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven; 
die neergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgevaren is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, 
de almachPge 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, 
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de vergiffenis van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam 

en het eeuwig leven. Amen. 

Voorbeden en Onze Vader 
In sPlte of in eigen woorden geformuleerd kunnen we onze zorgen en onze vragen 
voorleggen aan de Heer. 

STILTE 

God, U weet wat we U willen vragen, U kent onze noden en zorgen, maar ook onze dank. Wij 
weten dat alles bij U in goede handen is, dat U voor ons zorgt. Vol vertrouwen durven wij in 
verbondenheid met alle christenen overal op aarde het gebed te bidden dat Jezus ons hee4 
gegeven:  

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. 

Zegen 
BarmharPge God, door de dood van uw Zoon gee4 U ons de kracht om te hopen op het 
leven dat het geloof ons beloo4. In vertrouwen op Christus’ verrijzenis, waardoor de angel 
uit onze dood is gehaald, bidden wij U om uw zegen over ons en de hele wereld: moge de 
Heer, de drie-ene God ons zegenen en behoeden, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Lied 

⇨ De Koning van de vrede (GvL 425 /ZJ 351)  5

 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. 
  

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied5
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https://www.youtube.com/watch?v=jhDqIc5409U


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” 
  
En machPge Pilatus, wat riep men voor uw huis? 
Vandaag „de Zoon van David” en morgen „aan het kruis” 
En vorst van Galilea, Herodes, wat hoort gij? 
Vandaag is ‘t „Halleluja” en morgen al voorbij. 
  
En grote hogepriester, wat hoort gij Kajafas? 
Vandaag is het „Messias” en morgen „Barabbas” 
Wat hoort men in de straten van deze tempelstad? 
’t Is heden „Maranatha” en straks de stem der haat. 

⇨ Christus hee\ voor ons geleden, GvL 413 enZJ 360  6

Christus hee4 voor ons geleden als een beeld van ons bestaan, 
dat wij zover zouden gaan in zijn voetstappen te treden. 

Die geen zonde hee4 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 hee4 verdragen. 

Die de zonden hee4 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! 

 Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied6
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https://www.youtube.com/watch?v=KB6OUAcsIQc

