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Teksten Palmzondag
(Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.)

GvL 525

Toen Jezus naar zijn stede ging

(t. H.Beex/m. Fl.van der Putt)

Toen Jezus naar zijn stede ging
zes dagen voor zijn lijden
toen naderde een lange stoet
die Hem een welkom wijdde:
Refrein:
Wij zingen hosanna de koning ter eer;
Gezegend die komt in de naam van de Heer.

GvL 425

De koning van de vrede

(t. W.Barnard/m. H.Strategier)

De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan
De mensen zijn gezegend, Hij komt in Godes naam.
Doe open nu de poorten, de koning moet er door,
Och Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor.

Matteus 21,9
“Hosanna! De Zoon van David. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hoogste hemel”.

Psalm 22, 2-3
2

3

Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
‘Mijn God!’ roep ik
overdag, en u antwoord niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.
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Jesaja 50, 4-7
4

5

6

7

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 vertrekken.
Ja, ik weet dat ik niet te schande zal worden.

Uit het Evangelie van Lucas 22 en 23
31
32

33
34

42
43
44
45
46

“Simon, Simon, weet dat de satan heeft geëist u allen te ziften als tarwe.
Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken.
Wanneer ge eenmaal tot inkeer gekomen zijt
versterk dan op uw beurt uw broeders.”
Maar hij antwoordde:
“Heer, ik ben bereid met U zelfs de gevangenis en dood in te gaan!”
Daarop sprak Jezus:
“Ik zeg u Petrus: de haan zal vandaag niet kraaien
voordat ge driemaal geloochend hebt Mij te kennen.”
“Vader, als gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan.
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.
Toen stond Hij op uit zijn gebed
en ging naar zijn leerlingen, maar 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”.
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Liederen bij Witte Donderdag
Openingslied

Wij treden biddend in uw licht

GvL 558

Uittocht en bevrijding

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar GvL Psalm 72 II

Dienstbaarheid

Het lied van de eerste mensen

GvL 441

Waar vriendschap heerst en liefde,
daar is God.
GvL 528
Maaltijd

Het lied van het brood

GvL 457

Verraad

Psalm 22 1

GvL

Teksten bij Goede Vrijdag
“Dit is het kostbaar kruis,
waaraan de Redder van de wereld heeft gehangen”.
“Komt, laten wij aanbidden”.

GvL 413 Het lied van het lam en de herder
(t.W.Barnard/m.F.Mertens)

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

Johannes 18, 36
36

Jezus antwoordde:
“Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Zou mijn koningschap van deze wereld zijn
Dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben
Dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd.
Mijn koningschap is evenwel niet van hier”.
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Uit Psalm 31
1

Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.

6

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.

12

Mijn vijanden drijven de spot met mij,
mijn buren lachen mij uit.

13

Men is mij vergeten als was ik dood,
ik ben gebroken huisraad.

15

Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer,
steeds zeg ik: Gij zijt mijn God.

16

Gij hebt mijn lot in uw hand,
bevrijd mij van mijn vervolgers.

17

Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen,
Red mij door uw genade.

25

Schept moed en weest onverschrokken
gij allen die hoopt op de Heer.

Johannes 19,40-42
40

41

42

Zij namen het lichaam van Jezus
en wikkelden het met de welriekende kruiden in zwachtels,
Zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is.
Op de plaats waar Hij gekruisigd werd lag een tuin
en in die tuin een nieuw graf
waarin nog niemand was neergelegd.
Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden
en omdat het graf dichtbij was
legden zij Jezus daarin neer.
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Tekst bij de Paaswake
Geloofsbelijdenis (hardop samen bidden)
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.
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.
(Geloofsbelijdenis van de apostelen)
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