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Viering voor jong en oud
Zondag 10 april 2022
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Openingslied: Wij zijn tot hier gekomen
(melodie: God groet u zuiv’re bloeme)
Wij zijn tot hier gekomen,
vanuit het hele land,
wij willen welkom heten,
met takken in de hand,
de koning op zijn ezel,
zo hoog en zo gewoon,
een dienaar voor de mensen,
geen staf, geen paard, geen troon!
Wij zwaaien hier met palmen
voor God in onze stad,
omdat Hij alle mensen
zozeer heeft liefgehad.
Hij wil in onze straten
de vredeskoning zijn
een dienaar voor de mensen,
geen kroon, geen hermelijn!

Welkom

Zegening van de palmtakken

Gebed

Lied: Met Zijn stroming mee
Water langs mijn ziel spiegelt een stukje van mijzelf,
water langs mijn ziel het overspoelt en maakt mij nieuw.
Kan ik ook Jou daar zien in levend water misschien?
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Refrein: Water in mij maak mij vrij,
water door mij maak mij vrij,
water langs mij maak mij vrij
water ga en maak mij vrij.
Water langs mijn hart als branding heb ik het gevoeld
water langs mijn hart laat zien waarvoor ik ben bedoeld.
Kan ik ook Jou daar zien in levend water misschien?

Refrein

Laat mij meegaan in de branding
op de golven van de deinende zee.
Laat het water mij bezielen en vernieuwen
en voeren met Zijn stroming mee.

Refrein

Verhaal
President Uxolo
Heel ver hiervandaan ligt een klein land, waar altijd de zon schijnt. Het
is een fijn land: de mensen hebben het er goed, ze zijn aardig voor
elkaar en er is nooit oorlog.
Het land wordt geregeerd door president Uxolo de zevende. Sinds
zeven jaar is hij de baas. En in al die zeven jaar is het ongelooflijk
goed gegaan met het land. President Uxolo heeft de politie afgeschaft.
‘Politie hebben we hier niet nodig’, zegt hij. En het leger bestaat ook
niet meer. ‘Het beste wat ons land kan hebben, is vrede’, vindt
president Uxolo. ‘En vrede krijg je niet met soldaten.’
Nu zul je misschien denken: Is het niet onverstandig, een land zonder
politie en zonder leger? Wat moeten ze doen als ze worden
aangevallen? Maar daar is president Uxolo niet bang voor. Hij heeft
namelijk een geheim wapen. Hij heeft het ontdekt toen hij nog maar
zeven jaar oud was. Op een regenachtige dag had hij met zijn nieuwe
schoenen in de plassen staan stampen. ‘Kijk je schoenen nou!’ riep
zijn moeder boos. ‘Helemaal vies!’ En omdat het kleine jongetje Uxolo
niks terugzei, snauwde zijn moeder: ‘Weet je dat ik hier ontzettend
boos van word?’ Op dat moment ontdekte Uxolo zijn geheime wapen.
Hij keek zijn moeder ernstig in haar ogen. Hij stak zijn hand uit. En hij
zei zacht: ‘Gelukkig hebben we geen ruzie.’ Zijn moeder was haar
boosheid meteen kwijt. Hij kreeg nieuwe schoenen, én hij kreeg
plastic laarzen om in de plassen te stampen. Vanaf dat moment wist
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Uxolo, dat dit zijn geheime wapen was. Toen hij ouder werd, gebruikte
hij het wapen vaker. Bij een leraar op school, die boos was omdat
Uxolo nooit huiswerk maakte. Tegen een buurman, die mopperde dat
hij zijn fiets altijd op de stoep liet staan. Maar ook toen hij al werkte als
politicus. Op een keer moest hij een zaaltje vol boze mensen
toespreken. In de zaal stond iemand op, die zei: ‘U neemt alleen maar
slechte beslissingen!’ De andere mensen in de zaal mompelden
instemmend. De man ging verder: ‘U denkt helemaal niet aan wat wij
belangrijk vinden. U bent een slechte politicus!’ Meneer Uxolo was
meteen van het podium afgestapt en naar de spreker toegelopen. Hij
had hem een tijdje rustig aangekeken. Hij had hem een hand gegeven.
En hij had gezegd: ‘Gelukkig hebben we geen ruzie.’ De man was
weer gaan zitten.
Ook als president gebruikt Uxolo zijn geheime wapen vaak. Vorige
week nog, toen hij met de president van China moest praten over de
handel. Ze konden het niet met elkaar eens worden. De president van
China werd boos, hij begon te schreeuwen in een taal die president
Uxolo niet eens kon verstaan. Maar president Uxolo keek de Chinese
president aan, gaf hem een hand en zei: ‘Gelukkig hebben we geen
ruzie.’
President Uxolo vertrouwt volledig op zijn geheime wapen. Hij weet
zeker dat in zijn land nooit oorlog zal komen. Want als ze worden
aangevallen, gaat president Uxolo gewoon aan de grens staan om de
soldaten op te wachten. Hij zal ze diep in de ogen kijken en een hand
geven. En hij zal zeggen: ‘Gelukkig hebben we geen ruzie.’

Evangelie: De intocht - Lucas 19, 28-40
Op een dag ging Jezus verder op weg naar Jeruzalem. Zo kwam Hij
in de buurt van Betfage en Betanië. Toen stuurde Hij twee van zijn
leerlingen vooruit met de opdracht: “Ga naar het dorp daar.
Hij zei: "Wanner je binnenkomt, zul je een jonge ezel vinden. Hij is
vastgebonden. Nog nooit heeft iemand erop gezeten. Zou iemand
jullie vragen: Waarom maak je hem los? Dan moeten jullie zeggen:
de Heer heeft hem nodig.” De twee leerlingen gingen dus op weg. Ze
vonden alles juist zoals de Heer het hun gezegd had. Toen ze de
jonge ezel losmaakten, vroegen de eigenaars hun: “Waarom maken
jullie de jonge ezel los?” Zij antwoordden: “De Heer heeft hem
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nodig. ”Ze brachten de jonge ezel bij Jezus, legden er hun mantels
over heen zodat Jezus erop kon zitten.
Terwijl Hij verder ging, spreiden ze hun mantels over de weg. Toen
Jezus in de buurt van de stad kwam, waar de weg naar de Olijfberg
naar beneden gaat, begon de hele groep leerlingen, blij en uit volle
borst een danklied voor God te zingen 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!” “Hosanna, Zoon van David.
Toen Hij Jeruzalem binnentrok, raakte de hele stad in beroering en
men vroeg: ‘Wie is dat?’ Het volk antwoordde: ‘Dit is de profeet, Jezus
uit Nazareth in Galilea.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.

Overweging

Processie met de kinderen
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Hosanna Heysanna
Refrein: Hosanna Heysanna
Sanna Sanna Ho-sanna
Hey-sanna Ho-sanna!
Hey J C, J C won't you fight for me?
Sanna Ho-sanna Hey Superstar!
Why waste your breath moaning at the crowd?
Nothing can be done to stop the shouting.
If ev'ry tongue were still
the noise would still continue,
the rocks and stones themselves
would start to sing:
Refrein
Sing me your songs, but not for me alone.
Sing out for yourselves, for you are blessed.
There is not one of you
who cannot win the kingdom,
the slow, the suffering,
the quick, the dead.
Refrein

Geloofsbelijdenis
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,
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.
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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 en Intenties – de intentiekaars wordt aangestoken

Acclamatie: Oh Lord hear my prayer
Oh Lord, hear my prayer,
oh Lord hear my prayer.
When I call, answer me.
Oh Lord, hear my prayer,
oh Lord hear my prayer.
Come and listen to me.

Intermezzo: Gereed maken van de Tafel
Er wordt niet gecollecteerd.
U kunt uw gaven via de
GIVT app doneren of in de
collectemandjes bij het
verlaten van de kerk.

Lied: It’s me oh Lord
It’s me, it’s me oh Lord
Standing in the need of prayer

2x

Not my father, not my mother,
but it’s me oh Lord
Standing in the need of prayer

2x
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Not my brother, not my sister
but it’s me oh Lord
Standing in the need of prayer

2x

Not my deacon, not my leader
but it’s me oh Lord
Standing in the need of prayer

2x

Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters …
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan
de Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.

P: 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 vol vreugde
A: 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.
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Eucharistisch gebed
P: Gezegend Hij die komt: Jezus Christus de Heer, door U gezonden
naar deze wereld, de vriend van de armen en de kleinen. Hij is
gekomen om ons ten voorbeeld te zijn in liefde voor U en voor
elkaar. Hij is gekomen om van ons weg te nemen het kwaad dat
vriendschap verhindert en de haat, die het geluk van
de mensen in de weg staat. Hij heeft ons zijn heilige Geest beloofd
om met ons te zijn van dag tot dag opdat wij zouden leven van uw
leven.
A: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
P: God onze Vader, wij bidden U: zend nu uw Geest uit over deze
gaven – brood en wijn- dat zij voor ons worden het Lichaam en
Bloed van Jezus Christus onze Heer. Want op de avond voor zijn
lijden en dood, toen Hij maaltijd hield tezamen met zijn leerlingen,
heeft Hij een teken gesteld van uw oneindige liefde
Hij nam het brood in zijn handen, zegende U en dankte U. Hij 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.
A: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven,
Jezus Christus onze Heer.
P: Zo nam Hij ook de beker met de wijn,
dankte U nogmaals, en liet hem rondgaan 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.

A: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven,
Jezus Christus onze Heer.
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P: God, onze Vader, Bron van liefde, zo gedenken wij op deze dag
de dood en de verrijzenis van Jezus, uw Zoon, de Bevrijder van
deze wereld. Hij heeft zichzelf prijsgegeven, uitgeleverd in onze
handen. Ja, Hij is ons offer geworden om ons opnieuw te richten
op U.
A: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven
tot glorie van uw Naam.
P: Verhoor ons, Heer onze God en schenk uw Geest van liefde aan
allen die deelnemen aan deze maaltijd, opdat uw kerk in eenheid
groeien mag tezamen met de bisschop van Rome onze paus
Franciscus onze bisschop Johannes en alle bisschoppen van de
wereld en tezamen met allen, die geroepen zijn tot de dienst voor
heel uw volk op deze aarde.
A: Wij vormen tezamen één lichaam
tot glorie van uw Naam
P: Vergeet niet onze broeders en zusters, die een bijzondere plaats
innemen in ons hart en vergeet niet hen die wij tekortdoen.
Herinner U degenen die gestorven zijn en neem hen vol liefde
op in uw woning.
A: Wij vormen tezamen één lichaam
tot glorie van uw Naam
P: Wij vragen U: breng ons bijeen op uw dag tezamen met de
maagd Maria, de moeder van uw Zoon en van ons allen die in
Hem geloven en laat ons delen in de glorie van uw rijk. Dan zullen
allen die in vriendschap verbonden zijn met Jezus Christus, onze
Heer, U blijven loven en prijzen tot in eeuwigheid.
A: Wij vormen tezamen één lichaam
tot glorie van uw Naam
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P: 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.
A: Amen.

P: Laten wij bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Onze Vader
A: 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.
P: Verlos ons Heer van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid
vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, Uw Zoon.
A: Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
P: 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.
A: Amen.
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Vredewens
P: De vrede des Heren zij altijd met u.
A: En met uw geest
P: Wenst elkaar de vrede
Lied: Dona nobis pacem
Dona nobis pacem pacem

Lam Gods
V: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
A: ontferm U over ons
V: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
A: ontferm U over ons
V: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
A: geef ons de vrede

V: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam
Gods dat wegneemt de zonder der wereld
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
Communie
Lied: Aan tafel
Aan tafel, aan tafel, heeft iedereen z’n plek.
God roept de gasten bij elkaar,
voor ieder is gedekt, voor ieder is gedekt.
Aan tafel, aan tafel, heeft iedereen z’n plek.
Je hoort erbij zoals je bent,
en niemand vindt dat gek en niemand vindt dat gek.
Aan tafel, aan tafel, heeft iedereen z’n plek.
want brood en beker gaan er rond
en niemand heeft gebrek en niemand heeft gebrek
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Aan tafel, aan tafel, maar niet voor ons alleen:
Wij gaan op pad, naar mensen toe
en delen om ons heen Gods brood met iedereen

Slotgebed

Mededelingen

Zending Zegen

Slotlied: Jerushalaïm
De aarde die wij mensen erven
bepaalt ons levenslot:
als tentbewoners rond te zwerven
steeds maar op zoek naar God;
als Israël, kind der verstrooiing,
lijden aan de woestijn,
verlangend uitzien naar voltooiing
om eenmaal thuis te zijn.
Refrein: Jerushalaïm, stad van God
wees voor de mensen een veilig huis
Jerushalaïm, stad van Vrede
Breng ons weer thuis
De aarde die wij hier bewonen
in vreugde en in pijn,
ontving Gods Zoon die ons kwam tonen
dat het er goed kan zijn.
Al stemt het triest of doet het vloeken
wat wij rondom ons zien,
toch gaan wij moedig door met zoeken
tot wij uw poorten zien.
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Refrein

De aarde heeft zeer veel gebreken,
wij mensen nog het meest;
maar in Gods Zoon is ons gebleken
dat liefde die geneest.
Laat ons een glans van zijn beminnen
doen stralen om ons heen,
dan zal uw toekomst hier beginnen
wij bouwen steen voor steen.
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Refrein

Bezinning
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