LEZING

uit de profeet Jesaja (50,4-7)

Heden hosanna,
morgen kruisigt Hem!
H. Livinusparochie

Palm- en Passiezondag (A-cyclus)
5 april 2020 – Sint-Martinuskerk, Herzele

in Herzele & Sint-Lievens-Houtem
Bisdom Gent

Wij nodigen je van harte uit om écht mee te vieren, zingen en bidden.
Ook al zal dat anders zijn dan je gewoon bent:
via Radio Star of YouTube kunnen we toch – verbonden met elkaar –
de Heer ontmoeten in zijn Woord en de tekenen van Brood en Beker.

INLEIDING
EVANGELIELEZING (Mt 21,1-11)
Blijde intrede
INTREDELIED: Lauda Jerusalem
Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion.
Hosanna, hosanna, hosanna Filio David.
1. Laudate Dominum omnes gentes:
laudate eum omnes populi.
2. Quoniam confirmata est super nos Misericordia eius:
et veritas Domini manet in aeternum.
3. Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.
4. Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula seculorum. Amen.
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De dienaar van de Heer.
LIED: God, mijn God
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.
1. Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt,
ik roep het ’s nachts, en Gij laat mij maar roepen.
2. Onze vaderen hadden vertrouwen in U,
vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest.
3. Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst,
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.
4. Ik ben geen mens meer, ik ben een worm,
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.
5. Ik ben bespottelijk in aller ogen,
iedereen lacht me hoofdschuddend uit:
6. ‘Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,
laat God hem bevrijden, die houdt toch van Hem.

LEZING

uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Filippi (2,6-11)
Hij heeft zichzelf ontledigd.

LIED: Naam van Jezus
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

1. Naam van Jezus die ten dode op het hout geschreven zijt.
Vreemde koning van de joden, die ten spot verheven zijt.
Vorstelijk hebt Gij gestreden om de vrede tot in alle eeuwigheid.
2. Zoon van God en zoon van David, priester zonder waardigheid,
die ten dienste van de slaven als een slaaf geworden zijt.
Aan de mens gelijk geworden, ja, gestorven, voor ons aller zaligheid,
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3. alle leven moet zich buigen, voor U buigen mettertijd,
al wat stem heeft zal getuigen, dat Gij Algebieder zijt.
God heeft U een naam gegeven, hoog verheven boven alle namen uit.

EVANGELIELEZING (Mt 26,14 – 27,66)
Passieverhaal.

BIJ DE VOORBEDE
(3d uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

Luister, Heer, wees ons genadig; laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.

OFFERANDE
De coronacrisis raakt Broederlijk Delen midden in de campagneperiode.
Daarom nodigen we jullie langs deze weg uit om de campagne te ondersteunen.

Delen doet goed, nu meer dan ooit.
Stort een gift via www.broederlijkdelen.be of via overschrijving
BE12 0000 0000 9292 met de mededeling +++201/1000/50493+++

ACCLAMATIE NA HET EVANGELIE
(3c uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

Barmhartig de Heer en genadig. Barmhartige Heer, genadige God.
Lankmoedig en rijk aan ontferming. Barmhartige Heer, genadige God.

GELOOFSBELIJDENIS

EUCHARISTISCH GEBED

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, en geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God, zijn 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 vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
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(42 uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

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.

(14d uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
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ONZE VADER

GEBED BIJ DE SPIRTUELE COMMUNIE

A/

Omdat u niet in de mogelijkheid bent om de eucharistie te ontvangen, bidden we
samen het gebed van de geestelijke of spirituele communie:
A/
Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee Gij mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God.

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.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
A/

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

VREDESWENS
LAM GODS
(42 uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, geef ons uw vrede.
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COMMUNIEZANG: Alles wat over ons geschreven is
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

1. Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarten,
Koning der Joden die de dood verdreef.
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!
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ZENDING & ZEGEN
TOEWIJDING AAN MARIA: U groeten wij Maria
U groeten wij, Maria,
koningin en moeder vol goedheid.
Bij U vinden wij het leven, de vreugde en heel onze hoop.
Wij roepen U aan op onze pelgrimstocht,
wees de lijdende mensheid nabij.
Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer.
En leid ons door dit leven, naar Christus uw Zoon.
Moeder vol goedheid en liefde, heilige maagd Maria.

In prettige samenwerking met

www.radiostar.be
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