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Zondag, 10 april 2022 

 

Zusters en broeders, we gaan de Goede Week in, een weg van jubel, maar ook van vergui-
zing. Vol overtuiging gaat Jezus op weg, gehoorzaam aan God, zijn Vader. Het is geen 
slaafse gehoorzaamheid, maar een dynamisch luisteren naar de Stem die zich stap voor 

stap, dag voor dag, laat horen en die de gang van Jezus in deze wereld begeleidt.  
Zal deze Stem ook onze gang in de Goede Week begeleiden? 
De livestream van de Eucharistieviering uit de Maria Magdalenakerk begint op zon-

dag om 10.00 uur. U kunt deze viering van Palmzondag ook volgen op de tv via 
HalloGilzeRijen. 
 

Gebed 

God, bij alle duisternis 

wanneer mensen worden geslagen, geknecht, vermoord, 

bidden wij dat uw Licht onze weg mag verlichten. 

Geef ons de kracht om met uw Zoon Jezus 

de weg te gaan van dood naar leven. 

Blijf bij ons  

in naam van Hem die is 

uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 

 
 

Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas 
In die tijd trok Jezus verder en ging op naar Jeruzalem. Toen Hij Betfage en Betanië naderde 
zond Hij twee van zijn leerlingen met de opdracht: Gaat naar het dorp daar vóór 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. De twee leerlingen gingen dus 
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 over heen en hielpen Jezus erop. Terwijl Hij voorttrok, spreidden ze hun mantels 
op de weg uit. Toen Hij de stad naderde, begonnen zijn talrijke volgelingen, reeds op de 

helling van de Olijfberg, opgetogen en met luide stem God te prijzen om alle wonderen die 
zij gezien hadden. Zij riepen: Gezegend de Koning die komt in de naam van de Heer! 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.  

Weerspreuk 
 

Komen met Palmzondag de palmen droog naar huis,  

dan komen de schoven droog in de schuur. 

Weerspreuk 
 

Als de klokken gaan naar Rome, komt het sap al in de bomen  

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Eerste Lezing uit de Profeet Jesaja 

God de Heer heeft mij de gave van het woord geschonken: Ik versta het de ontmoedigden 
moed in te spreken. Elke morgen spreekt Hij zijn woord, elke morgen richt Hij het woord 
tot mij en ik luister met volle overgave. God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij 

niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen 
aan wie mij de baard uitrukten en mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden 
en mij bespuwden.  

God de Heer zal mij helpen: daarom zal ik niet beschaamd staan en zal ik geen spier ver-
trekken. Ja, ik weet dat ik niet te schande zal worden.  
 

 
 

Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas (fragment) 
Hij ging nu naar buiten en begaf zich volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. Ook de leer-
lingen gingen met Hem mee. Ter plaatse aangekomen sprak Hij tot hen: Bidt, dat gij niet 

op de bekoring ingaat. Hij verwijderde zich van hen en ging ongeveer een steenworp verder; 
daar wierp Hij zich op de knieën en bad: Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voor-
bijgaan. Maar toch: niet mijn wil maar uw wil geschiede. Nu verscheen Hem een engel uit 

de hemel om Hem te sterken. Aan doodsangst ten prooi bad Hij met nog meer aandrang. 
Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Toen stond Hij op uit 
zijn gebed en ging naar zijn leerlingen, maar Hij vond hen van droefheid in slaap. Hij zei tot 

hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bidt dat ge niet op de bekoring ingaat.  
Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een troep, voorafgegaan door Judas, een van 
de twaalf. Deze trad op Jezus toe om Hem te kussen. Maar Jezus zei tot hem: Judas, ver-

raadt ge de Mensenzoon met een kus?  Toen zij die om Hem heen stonden, bemerkten wat 
er ging gebeuren, vroegen ze: Heer zullen we met het zwaard erop in slaan?  En een van 
hen gaf de knecht van de hogepriester een slag en hieuw hem het rechteroor af. Maar Jezus 

greep in en zei: Laat het hierbij. En Hij raakte het oor aan en genas hem.   

Voor de overlevende 
 

Gekruisigde, ik bid U om hulp,  
maar krijg geen gehoor. 

Ik schreeuw mijn keel stuk, 
het stof kleeft aan mijn gehemelte 
en ik word vertrapt als een worm. 

Zie dan hoe ik neerzink in het stof, 
word begraven onder zand. 

 
Verrezene, help mij opstaan,  
maak mij vrij van vernedering,  

want ik hunker naar de dag  
dat ik als overlevende 

het stof uit mijn haren kan schudden, 
het stof van mijn schoenen kan stampen, 
dat ik als een herboren mens  

voor U knielen mag. 
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 22 

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. 
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Overweging 

Jezus Christus vervult een bovenmenselijke opdracht. Hij is een koning van een andere 
orde. Hij is een profeet, de Zoon die de opdracht van zijn Vader volbrengt. Hij gaat zijn weg 
trouw en gehoorzaam als een dienaar.  

De woorden in de bijbel wijzen naar Hem vooruit: de profeet Jesaja beschrijft de knecht, 
die ondanks beschimpt en bespuwd te worden, gehoorzaam is. Ook in psalm 22 kunnen we 
de vooruitwijzing zien in de herder, die sterft voor zijn schapen. Door het slijk gehaald, 

vertrapt en vernederd, maar toch in staat om te leven vanuit de hoop op God.  
In beide evangelieverhalen van de Palmzondag komen we een profetische kracht tegen: 
Christus is het Licht waaruit wij leven mogen. Christus kiest. Hij gaat ons voor. 

 

Gebed om Vrede 

De Dienstknecht, de Getrouwe, 

Jezus, zoon van David en Zoon van God, 

Hij gaat zijn weg, ons ten dienste. 

 

Bidden we tot Hem: 

Heer Jezus Christus, die niet geschuwd hebt 

de agressie en het lijden te aanvaarden, 

schenk ons de moed om in deze tijd van oorlog en geweld, 

de weg van verzoening te gaan, de weg naar vrede. 

Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen. 

 

Slotgebed 
God, die uw Zoon Jezus  

blijft ondersteunen op zijn weg ten dode  
en op zijn weg ten leven,  
sta ook ons bij  

en leid onze schreden in deze week op weg naar Pasen.  
Dat wij geen stappen overslaan, maar bij uw Zoon Jezus blijven. 
Dit bidden wij U door Hem die is onze Voorganger en Heer. Amen. 

 

 
 

 

Weerspreuk 
 

Als het op Goede Vrijdag regent, is het hele jaar gezegend. 


