Palmzondag viering voor volwassenen en kinderen
De liturgische kleur van Palmzondag is rood. De priester draagt een rood kazuifel. De
viering is anders dan een gewone zondagse Eucharistieviering. De viering van Palmzondag
bestaat uit twee delen:
1. De Palmliturgie (I) waarbij de herdenking van de intocht van de Heer in Jeruzalem
plaatsvindt: de palmtakken worden gewijd, het evangelie over de intocht wordt
voorgelezen en dan kan er een processie gehouden worden (in ieder kerkgebouw kun
je wel een ronde maken).
2. Na de processie begint het tweede deel: de Eucharistieviering met de Liturgie van het
woord (IIa) en de Liturgie van de eucharistie (IIb).
Om de kinderen en volwassenen de betekenis van de intocht van Jezus dieper te doen beleven,
is het heel zinvol om gezamenlijk een processie te houden. Voor de processie verzamelt men
zich op een plaats buiten (of achterin) het kerkgebouw. Aan allen worden palmtakken
uitgereikt. De kinderen dragen hun zelfgemaakte palmpaasstokken en kunnen daar ook nog
een palmtakje op bevestigen. Daar spreekt de priester de groet, een welkomstwoord, de
gebeden en het evangelie van de intocht uit.

(I) Palmliturgie
Welkomstwoord (bijvoorbeeld)
Broeders en zusters, beste kinderen, vandaag, op Palmzondag,
staan wij aan het begin van de Goede Week.
In deze week herdenken wij het paasmysterie van Jezus’ lijden, sterven en verrijzen.
Wij hebben ons hier sinds het begin van de veertigdagentijd door gebed en naastenliefde op
voorbereid.
Jezus Christus is zijn stad, Jeruzalem, binnengegaan om zijn lijden, dood en verrijzenis uit
liefde voor ons te beleven.
Laten wij daarom met geloof en eerbied deze intocht herdenken en de Heer volgen.
Dat wij na het kruis ook mogen delen in de vreugde van zijn verrijzenis en zijn leven.
Na dit inleidende woord zegt de priester met gevouwen handen het volgende gebed:
Laat ons bidden.
Almachtige eeuwige God,
heilig met uw zegen deze palmtakken
waarmee wij Christus willen toejuichen.
Geef dat wij die Hem als koning op zijn weg begeleiden,
door Hem ook mogen komen tot het hemels Jeruzalem.
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Nu worden de palmtakken in stilte besprenkeld met wijwater. Na deze besprenkeling wordt
het evangelie van de intocht voorgelezen door alleen de priester of diaken of door kinderen
die de rollen van verteller, profeet en mensen voorlezen en de priester (diaken) de rol van
Jezus.
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Verteller:

Jezus en zijn leerlingen waren dicht bij Jeruzalem.
Ze gingen de Olijfberg op aan de kant van Betfage.

Mensen:
Verteller:
Mensen:

Toen stuurde Jezus twee van hen voor zich uit met de opdracht:
”Ga naar het dorp, daar vóór 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 er jullie iets over zegt,
dan moet je antwoorden:
De Heer heeft ze nodig,
maar Hij zal ze gauw terugsturen”.
Dit gebeurde, opdat zou uitkomen wat de profeet had gezegd:
”Zeg aan de dochter van Sion:
Kijk, jullie Koning komt naar jullie toe,
vriendelijk en zittend 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 zitten.
Veel mensen uit het volk
legden hun mantels neer op de weg.
Anderen bedekten de weg met takjes
die ze van de bomen hadden gesneden.
De mensen kwamen dicht om Hem heen,
en zongen luidop:
”Hosanna, Zoon van David,
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!
Hosanna in den hoge!”
Toen Hij 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.”

Verteller:

Dit is het Woord van de Heer.

Jezus:

Verteller:
Profeet:

Verteller:

Mensen:

Verteller:

Hierna begint het lopen van de processie door het kerkgebouw naar het altaar. De celebrant
of één der assistenten kan nog zeggen:
Broeders en zusters,
laten ook wij nu Jezus toejuichen
zoals de mensen dat deden toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok.
Laten wij zingend, tot eer van Hem
in processie dit kerkgebouw verder binnentrekken.
Tijdens de processie worden liederen gezongen die passen bij de intocht zoals bijvoorbeeld:
 Christus Koning of Palmpasen (zie muziekbundel: Zingend door het jaar van Wim
Hakvoort)
 Hosanna (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie CD Een boom vol liedjes 2 en muziekbundels:
Liedjes voor kinderen deel 1 en Een boek vol liedjes 1)





Hosanna, hosanna (Jan Visser zie muziekbundel: Zingen maakt blij)
Palmpasen (Hanna Lam & Wim ter Burg, zie CD en verzamelbundel: Alles wordt nieuw)
De koning van de vrede / Laat ons als weleer of Toen Jezus naar zijn stede ging (zie
muziekbundel Laus Deo)

Indien er wierook gebruikt wordt, gaat de wierookdrager met rokend wierookvat voorop,
daarna, tussen de twee acolieten met brandende kaarsen, de kruisdrager die een versierd
kruis draagt. Dan volgt de priester met zijn assistenten en achter hen de kinderen en de
volwassenen met palmtakken in de hand.
De priester kust (en bewierookt) het altaar en spreekt het tweede gebed uit:
Almachtige eeuwige God,
U heeft aan de mensen Jezus Christus onze Verlosser
als een voorbeeld van nederigheid gegeven.
Hij heeft uw wil vervuld door mens te worden zoals wij
en zijn leven te geven op het kruis.
Geef dat wij ter harte nemen
wat zijn lijden ons te zeggen heeft
en dat wij deel hebben aan zijn verrijzenis.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Omdat er een processie heeft plaatsgevonden komen de boete-act, Heer Ontferm U en Eer
aan God te vervallen. De viering vervolgt onmiddellijk met de Liturgie van het Woord.
Na de processie kunnen de kinderen naar de kinderwoorddienst om het lijdensverhaal te
horen of daar dia’s over te bekijken. Indien de kinderen in de kerk blijven, laat hen dan ook
verschillende rollen mee voorlezen uit het lijdensverhaal. (zorg wel dat ze tevoren goed
geoefend hebben met het voorlezen door een microfoon) Laat ook platen bij het lijdensverhaal
zien (bijv. uit de set Bijbelse vertelplaten VM070) De priester (diaken) leest altijd de rol van
Jezus.

(IIa)Liturgie van het Woord
Vers voor het evangelie
Christus is gehoorzaam geworden tot de dood,
tot de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de Naam verleend die boven alle namen is.
(Korte versie van het lijdensverhaal volgens Matteüs, Mt. 27, 11-54)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Verteller:
Pilatus:
Verteller:
Jezus:
Verteller:

Toen Jezus voor Pontius Pilatus stond,
vroeg deze gouverneur hem:
Bent U de Koning van de Joden?
Jezus antwoordde:
“Het is, zoals u zegt”.
Maar Hij gaf helemaal geen antwoord

Pilatus:
Verteller:

Pilatus:

Verteller:

Vrouw:

Verteller:

Pilatus:
Verteller:
Volk:
Verteller:
Pilatus:
Verteller:
Volk:
Verteller:
Pilatus:
Verteller:
Volk:
Verteller:

Pilatus:
Verteller:
Volk:

op de beschuldigingen
die de hogepriesters en de oudsten tegen Hem uitspraken.
Toen zei Pilatus tegen Hem:
Hoort U niet
waarvan ze U allemaal beschuldigen?”
Maar Hij gaf geen enkel antwoord meer.
Dat verbaasde de gouverneur heel erg.
Het was gebruikelijk
dat de gouverneur bij een feest één gevangene vrijliet.
Het volk mocht hem uitkiezen.
Er zat toen juist een berucht man gevangen.
Hij heette Barabbas.
Omdat de mensen nu toch bijeen waren,
zei Pilatus tegen hen:
“Wie zal ik voor jullie vrijlaten?
Wie willen jullie:
Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt?”
Pilatus wist heel goed dat ze Jezus hadden overgeleverd,
omdat ze jaloers waren.
Tijdens de rechtzitting
stuurde zijn vrouw hem een boodschap:
“Houd je erbuiten. Die man is rechtvaardig.
Vannacht heb ik in mijn droom
veel leed gehad om Hem.”
Maar de hogepriesters en de oudsten
haalden het volk over om te kiezen voor Barabbas
en om Jezus te laten doden.
De gouverneur vroeg nu opnieuw:
“Wie van de twee moet ik volgens jullie vrijlaten?”
Ze zeiden:
“Barabbas!”
Pilatus vroeg aan hen:
“Wat moet ik dan doen met Jezus,
die Christus genoemd wordt?”
Allemaal riepen ze:
“Kruisig Hem!”
Hij zei opnieuw:
“Maar wat heeft Hij dan verkeerd gedaan?”
Zij schreeuwden nog harder:
“Kruisig Hem!”
Pilatus merkte dat hij zo niet verder kwam.
Het volk werd alleen maar onrustiger.
Hij liet water brengen
en voor de ogen van het volk waste hij zijn handen,
terwijl hij zei:
“Ik heb geen schuld aan het bloed van deze rechtschapen man.
Zien jullie zelf maar wat je doet.”
Het volk riep:
“Laat zijn bloed maar neerkomen

Verteller:

Soldaten:
Verteller:

Voorbijgangers:

Verteller:
Priesters:

op ons en op onze kinderen.”
Toen gaf hij het volk zijn zin en liet Barabbas vrij.
Maar Jezus liet hij geselen.
Daarna gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.
Toen namen de soldaten van de gouverneur Jezus mee
naar het gerechtsgebouw.
Ze haalden er de hele afdeling bij.
Zij trokken Hem zijn kleren uit
en hingen Hem een rode mantel om.
Ze vlochten een doornenkrans,
zetten die op zijn hoofd,
gaven Hem een rietstok in zijn rechterhand,
vielen voor Hem op de knieën
en zeiden spottend:
“Wees gegroet, koning van de Joden!”
Ze spuwden op Hem,
pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd.
Nadat ze Hem zo bespot hadden,
namen ze de mantel weer van Hem af,
trokken Hem weer zijn eigen kleren aan
en voerden Hem weg om Hem te kruisigen.
Bij het verlaten van de stad
kwamen ze een zekere Simon tegen,
een man uit Cyrene.
Ze dwongen hem om het kruis
van Jezus te dragen.
Toen kwamen ze aan op de plaats
die Golgota heet.
Dat betekent ‘Schedelplaats’.
Daar lieten ze Hem wijn drinken
die vermengd was met bittere kruiden.
Hij proefde ervan maar wilde niet drinken.
Ze sloegen Hem aan het kruis
en dobbelden om zijn kleren onder elkaar te verdelen.
Ze bleven daar zitten om de wacht bij Hem te houden.
Boven zijn hoofd hadden ze een opschrift bevestigd.
Daarop stond de reden van zijn veroordeling:
‘Dit is Jezus, de koning van de Joden.’
Samen met Hem werden twee rovers gekruisigd:
de een rechts, de andere links naast Hem.
Voorbijgangers spotten met Jezus;
en zeiden hoofdschuddend:
“U daar, die de Tempel afbreekt
en in drie dagen opbouwt!
Red Uzelf als U de Zoon van God bent,
en kom van het kruis af!”
Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten
spotten zo met Hem en zeiden:
“Anderen heeft Hij gered,

Verteller:

Jezus:
Verteller:
Jezus:
Verteller:
Omstanders:
Verteller:

Omstanders:
Verteller:

maar zichzelf redden kan Hij niet.
Als Hij toch de koning van Israël is,
dat Hij dan maar van dat kruis afkomt:
dan zullen wij in Hem geloven.
Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld:
dat Die Hem dan maar bevrijdt
als Hij Hem zo goed vindt!
Hij heeft toch gezegd: ‘Ik ben de Zoon van God!’”
Ook de rovers die met Hem gekruisigd waren
beledigden Hem met hun spot.
Vanaf het zesde tot aan het negende uur
Werd het duister over het hele land.
Rond het negende uur riep Jezus met luide stem:
“Eli, Eli, lama sabachtani!”
Dat betekent:
Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
Sommigen die erbij stonden en het hoorden, zeiden:
“Hij roept om Elia!”
Meteen haalde iemand van hen een spons,
doopte die in zure wijn,
stak hem op een rietstok
en wilde Hem ervan laten drinken.
Maar anderen zeiden:
“Niet doen!
We willen eens zien of Elia Hem komt redden.”
Jezus slaakte opnieuw een luide kreet
en gaf de geest.
(Uit eerbied en dankbaarheid voor Jezus’ dood aan het kruis
knielen wij allen korte tijd, in stilte biddend)

Soldaten:

Op dat ogenblik
scheurde het voorhangsel van de Tempel middendoor.
De aarde beefde.
De rotsen spleten uiteen.
De graven gingen open
en de lichamen van veel gestorven, heilige mensen
stonden op uit de dood.
Na zijn verrijzenis kwamen zij uit de graven
en gingen naar de heilige stad
en verschenen daar aan veel mensen.
De honderdman en de andere wachters bij Jezus
zagen de aardbeving en wat er allemaal gebeurde
en werden daardoor heel erg bang.
Ze zeiden:
“Werkelijk, Hij was de Zoon van God.”

Verteller:

Woord van de Heer.

Hierna kan een korte preek gehouden worden. Dan volgen de geloofsbelijdenis en de
voorbede. Nodig eventueel kinderen uit om de voorbede voor te lezen (en/of zelf te maken)
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Almachtige Vader,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de 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 vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede
Laten ons bidden tot God, die zijn Zoon heeft gezonden om ons te verlossen.
1.
Voor al onze priesters en pastoraal werkenden, dat zij zich steeds met hart en ziel zullen
inzetten om de vieringen in deze Goede Week met geloof en eerbied te vieren.
2.
Voor alle slachtoffers van oorlogen en rampen, dat er moedige mensen zullen zijn die hun
hulp kunnen bieden.
3.
Voor mensen die door hun vrienden in de steek gelaten worden, dat zij nieuwe vrienden
zullen vinden en ook beseffen dat Jezus hun vriend wil zijn.
4.
Voor onszelf, dat wij steeds op U blijven vertrouwen, ook als wij in ons leven te maken
krijgen met ziekte of verdriet. Dat wij beseffen dat na het kruis de verrijzenis komt.

(IIb) Liturgie van de Eucharistie
Offerandelied bijvoorbeeld:
Waarom bleef U zo stil .... (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie CD Bewaar het in je hart en
muziekbundels: Liedjes voor kinderen deel 5 en Een boek vol liedjes 1)
Gebed over de gaven
Heer, onze God,
Schenk ons verzoening
door het lijden en sterven van uw eniggeboren Zoon.
Wij kunnen uw vergeving
niet door onze goed daden verdienen.
In dit ene, volmaakte offer komt U ons tegemoet
met uw liefde en barmhartigheid.
Door Christus onze Heer.
Prefatie
De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.
Verheft uw hart.

Allen: wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
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:
Allen:
Heilig, heilig, heilig,
Heer God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hoge.
De priester vervolgt(Eucharistisch gebed IIC):
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.Heilig dan deze gaven, met de
dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus
onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de
dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn
leerlingen met deze woorden:
Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij
verrezen zijt.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het
heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw
heilige dienst te verrichten.
Zó delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige
Geest worden vergaderd, tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen
wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk
verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle
gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van
uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de Moeder
van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen,
waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus
Christus, uw Zoon.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige
Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
Allen: Amen.
Onze Vader
Laten wij nu samen het gebed bidden dat Jezus ons zelf heeft geleerd.
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.
Priester:
Verlos ons Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw
barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust: hoopvol wachtend op
de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Allen :
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

U kunt nu eventueel alle kinderen uitnodigen om rond het altaar te komen staan. Na het gebed
om de vrede vraagt u hen om de mensen in de kerk de vrede van Christus te gaan wensen en
daarna weer op hun plaatsen te gaan zitten.
Priester:
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw Apostelen gezegd: Vrede laat ik U, mijn vrede geef Ik u.
Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw
Naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
Allen: En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
Breking van het Brood
Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Priester:
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld:
Allen:
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
Communielied bijvoorbeeld: Als ik m’n ogen sluit...(Jan Visser zie muziekbundel Zingen maakt
blij) of Als je iets tot God wilt zeggen...(Wim Hakvoort zie muziekbundel Zingend door het jaar)
Gebed na de communie
Priester:
Heer God,
U heeft ons gesterkt door deze Eucharistie.
De dood van uw Zoon geeft ons hoop en versterkt ons geloof.
Moge zijn verrijzenis ons doen standhouden
op de weg naar het eeuwig geluk.
Door Christus onze Heer.
Slotlied bijvoorbeeld: Sluit vrede met God (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie CD Bewaar het in
je hart en muziekbundels: Liedjes voor kinderen deel 5 en Een boek vol liedjes 2)

Op Palmzondag ontvangen wij in de kerk een takje dat doet denken aan de
palmtakken, waarmee de mensen Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem toejuichten.
Dat takje wordt door de priester met wijwater gezegend. Wij worden uitgenodigd
het palmtakje thuis achter een kruisbeeld te hangen als teken van onze
verbondenheid met Jezus.

