Zondag 28 maart 2021

Palmzondag

Ik kom voor
jou

Voorganger: Pastoor Ch.E.M. Duynstee
m.m.v. Zanggroep Impuls
Parochie De Goede Herder, Pax Christikerk Vlaardingen
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♫ Openingslied: Ik zoek een land waar vrede is (55)
Ik zoek een land waar vrede is.
Waar haat en nijd verdwenen is.
En waar de mensen hand in hand,
tezamen leven in dat land.
En waar de mensen hand in hand,
tezamen leven in dat land.
Ik zoek een huis waar vrede is.
Waar liefde ons tot woning is.
En waar de mensen last en kruis,
tezamen dragen in dat huis.
En waar de mensen last en kruis,
tezamen dragen in dat huis.
Ik zoek een mens die vrede is.
Die ons een weg tot leven is.
En die de mensen op doet staan,
de handen aan de ploeg laat slaan.
En die de mensen op doet staan,
de handen aan de ploeg laat slaan.
Woord van Welkom
Inleiding
Palmzondag is de inzet van de Goede Week
de week waarin mensen, overal ter wereld, stilstaan
zich bezinnen en herdenken hoe één van hen welkom was en
werd onthaald, werd bespied en opgepakt.
Hoe één van hen afscheid van het leven nam
en in brood en beker zijn testament schreef.
Hoe één van hen werd veroordeeld om wat hij deed
en gekruisigd om wie hij was.
Hoe één van hen, Jezus Christus de dood heeft weerstaan
en - de tijden door - in leven is gebleven.
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Palmzondag is ook het moment waarop we willen denken
aan mensen die vandaag dezelfde belofte brengen.
Profeten, bekend en onbekend die de mond worden gesnoerd,
verdonkeremaand, uit de weg geruimd.
En achter de coulissen steeds weer
een wereldmacht die toeziet, ingrijpt,
zoals destijds is gebeurd in het tumult rond Jezus van
Nazareth:
Met palmen en hosanna welkom geheten met list en geld in
handen gekregen, diplomatiek ter dood veroordeeld.
Palmzondag, inzet van de Goede Week.
PALMWIJDING

Een eeuwenoude traditie:
op Palmzondag palmtakken zegenen
en ze dan meenemen naar huis om ze een plaatsje te geven.
Deze palmtakken verwijzen naar de vreugde
omdat we in Jezus de Messias hebben gevonden,
Hij die ons leven zin en toekomst geeft.
Maar tegelijk herinneren deze takken ons
aan de tragiek en het onbegrip,
de pijn en het lijden die Jezus heeft moeten doorstaan,
en die mensen nog steeds moeten doorstaan
omwille van hun geloof en hun inzet
voor een meer rechtvaardige en liefdevolle wereld.
Zegening van de palmtakken
God, zegen deze groene takken die de winter overleven,
zegen ze als hoopvolle tekens van leven op aarde.
Zegen deze palmen en de huizen en kamers waarin ze straks
een plaatsje krijgen.
Zegen de mensen die er wonen en die ons dierbaar zijn.
Zegen ook allen, God, die in hun leven de weg van Jezus gaan
en op die weg met lijden worden geconfronteerd.
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Zegen hen, zegen ons allen met uw liefde en vrede
in Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
♫ Lied om vergeving: Bezinning (28)
Mag ik nog wat tijd, voor een stille bezinning.
Over schuld en spijt, om opnieuw te beginnen.
Ik wil voortaan, in ’t leven staan,
als een mens die een mens kan beminnen.
Gun mij nog wat tijd, om mijn aandacht te geven,
aan die mens in pijn, met verdriet in zijn leven
Ik wil voortaan, die mens verstaan,
door hem hoop en geloof mee te geven.
God op deze weg wil ik verder gaan.
Gun mij nog wat tijd in mijn kort bestaan, hoor mij aan.
(instrumentaal)
Ik kan voortaan, het leven aan.
Als een mens die opnieuw wil beginnen.
Mag ik nog wat tijd, om mijn liefde te geven.
Houden van de mens, geeft weer zin aan mijn leven.
Ik wil voortaan, in ’t leven staan,
als een mens die zijn hart weg kan geven.
(tekst: Astrid Verkerk)

Openingsgebed
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DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing: Licht en donker
In licht en donker
ontmoeten wij elkaar
hoewel er nog een afstand is
tussen mij en jou,
onbekende
vreemde vriend.
Het ochtendlicht van de zon
schijnt al op jouw ogen
en valt in mijn schaduw.
Laat me niet los
zodat ik mag blijven hopen
op een gezamenlijke maaltijd
aan de tafel van de mensheid,
ook al dreigt de nacht allen te overvallen
die hun kinderen een toekomst
schenken willen
en niemand meer zijn leven zeker is.
Geef aan mijn angstgevoelens geen voeding.
Met jou wil ik
de Avondster bezingen
die allen rustig slapen laat
in haar milde licht.
♫ Hoe is uw naam (32)
Hoe is uw naam,
die leven geeft, en in ons leeft.
Hoe is uw naam,
uw lichaam uw bloed, uw naam voorgoed.
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Gij die bestond.
Als licht van ons licht, verborgen gezicht.
Gij sloot uw mond
en deed als een knecht, wat men zegt.
Refrein:
Die ons heeft voorgedaan, om steeds uw weg te gaan.
Noem uw naam, die steeds met ons gaat,
die naast ons staat.
Stukgemaakt op het kruis,
ver hier vandaan, stond daar uw naam.
Dat is uw naam,
hij leeft in ons voort, onsterfelijk woord,
Zo is uw naam,
die leven geeft, en in ons leeft.
Instrumentaal: 2 regels.
Nu klinkt voortaan
het van lied uw naam, uit de dood vandaan.
Refrein.
Evangelie: Marcus 11, 1-10
DE INTOCHT IN JERUZALEM
Toen zij Jeruzalem naderden in de richting van Betfage en
Betanië op de Olijfberg, zond Hij twee van zijn leerlingen uit met
de opdracht: “Ga naar het dorp daar voor u, en bij uw
binnenkomst is het eerste dat ge zult vinden een veulen dat
vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft;
maakt dat los en brengt het hier. En als iemand u de
aanmerking maakt: Wat doet ge daar? antwoordt dan: De Heer
heeft het nodig, maar Hij stuurt het spoedig weer hier terug.” Zij
gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur,
buiten op straat. Ze maakten het los, maar sommige mensen
die daar in de buurt stonden riepen hun toe:
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“Wat doet ge daar, om zo maar dat veulen los te maken?” Ze
antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de mensen lieten
hen ongemoeid. Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er
hun mantels overheen en Hij ging erop zitten. Velen spreidden
hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die ze in het
veld gekapt hadden. De mensen die Hem omstuwden,
jubelden: “Hosanna; Gezegend de Komende in de naam des
Heren; Geprezen het komende koninkrijk van onze vader
David! Hosanna in den hoge!”
♫ Eindeloos goed (50)
Eindeloos goed, heel dichtbij,
een veilig huis, een haven voor mij.
Wie vraagt die krijgt, wie klopt doe je open.
hoe dan ook: jij zal er zijn.
Refrein, 2x:
En al wat je vraagt, een plaats in ons hart,
Een pas in het spoor van die Ene.
Eindeloos goed, altijd trouw,
is God een vriend, voor mij en voor jou.
Wie vlucht, verdwaalt wordt weer gevonden,
en als koningskind onthaald.
Refrein, 2x:
En al wat je vraagt, een plaats in ons hart,
Een pas in het spoor van die Ene.
Vol van liefde, vol van moed,
gaf Hij zijn leven, eindeloos goed.
Hij droeg zijn kruis, voor jou en voor mij,
brengt mensen aan de dood voorbij.
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Refrein, 2x:
En al wat je vraagt, een plaats in ons hart,
Een pas in het spoor van die Ene.
(Slot):
Eindeloos, eindeloos goed (die Ene) 3x
Eindeloos, eindeloos goed.
Overweging
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
elke dag opnieuw
de dragende kracht onder mijn bestaan.
Ik geloof in Jezus
die mij leert
dat leven geven is,
delen en liefde,
onophoudelijk en zonder uitzondering.
Ik geloof in de Geest
die mij aanspoort
de weg te gaan van de meeste weerstand.
Ik geloof in de liefde en het goede dat het kwaad overwint.

Voorbede
Groeien in solidariteit is altijd weer opnieuw kiezen om
in de voetsporen van Uw Zoon te treden.
Daarom willen wij bidden
Voor onszelf en alle volgelingen van Uw Zoon Jezus
wereldwijd. Dat wij niet de weg kiezen van eer, macht en
aanzien maar die van geweldloosheid, vredelievendheid en
eenvoud en dat we ons niet laten afschrikken door het oordeel
van tegenstanders.
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Laat ons bidden…
Allen :
Heer help ons in de voetsporen van Uw Zoon te treden.
Voor de leiders van landen in de wereld.
Dat zij al hun krachten inzetten
voor vreedzame oplossingen bij conflicten.
Dat zij voorrang geven aan het welzijn van mensen.
Laat ons bidden…
Allen:
Heer help hen te groeien in vertrouwen in elkaar.
Voor alle mensen in armoede, onderdrukking en nood
zoals de mensen in la Granja en Bolivia.
Vandaag denken we daarnaast in het bijzonder aan mensen
in Moldavië , Libanon en Indonesië waarvoor we deze
vastentijd geld inzamelen.
Dat zij steun en verlichting mogen ondervinden van
medemensen.
Laat ons bidden…
Allen:
Heer help ons solidair met hen te zijn en daarnaar te handelen.
Voor alle mensen die het vertrouwen in de medemens zijn
kwijtgeraakt doordat zij slachtoffer geworden zijn van onrecht ,
geweld en/of oorlog.
We denken speciaal aan de vluchtelingen die in onze stad een
nieuw bestaan proberen op te bouwen
Dat zij door hulp en positieve ontmoetingen weer kunnen
groeien in vertrouwen.
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Laat ons bidden…
Allen:
Heer help hen te groeien in vertrouwen in elkaar.
Voor de slachtoffers van de pandemie die de wereld zo treft.
Dat er solidariteit komt tussen de landen onderling om alle
mensen te beschermen en gezamenlijk een uitweg uit deze
crisis te zoeken.
Laat ons bidden…
Allen:
Heer help ons vertrouwen te houden in de toekomst.

Intenties
Laat ons bidden…
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Goede God, Uw Zoon ging de weg van solidariteit en
vertrouwen. De weg van “Ik ben er voor jou” . Laat ons door de
woorden en daden van Jezus bemoedigd worden om te gaan
leven voor anderen zoals Hij gedaan heeft. Dit vragen wij U
voor vandaag en morgen en alle dagen.
Allen: Amen.

Collecte
(U kunt uw bijdrage overmaken op één van onderstaande rekeningnummers)
NL80 INGB 0000 7897 12 t.n.v. Par Goede Herder Pax Christi
kerk
NL25 INGB 0000 0902 65 t.n.v. Par Goede Herder H. Lucas
kerk
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♫ Zoeken en vinden (23)
Mensen, mensen overal mensen.
Elk met zijn angst, elk met zijn wensen.
Haar eigen geluk, haar eigen pijn, schoonheid en schijn.
Refrein: Jij die mij raakt, jij die mij ziet
zonder jou leven kan ik niet.
Jij, jij ene, als jij bent verloren
zal ik je zoeken waar je ook ging,
litteken in mijn herinnering
(wij zijn voor elkaar geboren)
Woorden, woorden, woorden die grieven.
Woorden van haat, woorden van liefde.
En wie ik geloof, ik weet het niet,
leugen en lied.
Refrein.
Oorlog honger, ogen die vragen
(oorlog, honger, stem van ver).
Stemmen van ver, stemmen die klagen.
(ogen, vragen, klein gebaar).
Mijn handen zijn leeg, ik ben te klein.
Onmacht en pijn (onmacht en pijn)
Refrein.

God van mensen, mens in ons midden, wijs ons de weg.
Help ons te vinden, de mens die ons wacht,
de mens die lijdt.
Nu is de tijd (nu is de tijd).
Refrein.
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DIENST VAN DE TAFEL
Voorganger;
Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige Vader.
Allen:
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer
van Zijn naam, tot welzijn van ons, en heel Zijn Heilige Kerk.
Gebed over de gaven.
Tafelgebed
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is ons dankbaarheid waardig.

Voorganger:
Jezus zou koning worden.
de onderdrukkers verjagen,
de wereld op z’n kop zetten,
een nieuwe toekomst vestigen.
Hij stond in de traditie van bevrijding,
gooide er niets van weg,
voegde alleen iets toe:
Heb lief, doe recht, geef jezelf,
omwille van het koninkrijk
dat reeds is en nog moet komen.
Laat jezelf breken, deel jezelf uit,
omwille van de ander.
Wees zelf het visioen waarvan je leeft.
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Allen:
Jezus wist wat hem zou overkomen.
Dit was zijn weg.
Een leven lang in dienst van God,
kiezen voor God is kiezen voor de zwaksten.
Hoop tegenover wanhoop plaatsen,
geloof tegenover doemdenken, vrijheid tegenover angst.
En zo ook weerstand oproepen bij medemensen en
machthebbers.
Hij gaf niet toe aan de bekoring
om voor zichzelf te kiezen, zich terug te trekken,
zijn eigen leven te redden.
Jezus wist wat hem zou overkomen,
omdat hij radicaal was in zijn keuzes.
Op de avond voor zijn dood
riep hij zijn vrienden bij zich aan tafel;
Voorganger:
Hij nam het brood in zijn handen,
sprak het dankgebed uit, brak het brood
en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:
Neem en eet allen hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor jullie wordt gegeven.
Zo nam Hij ook de beker,
dankte U opnieuw
en gaf hem aan zijn vrienden met de woorden:
Neem deze beker en drink 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.
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Blijf dit doen om Mij te gedenken.
Allen:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Voorganger:
Hij is profeet, hij is die redding brengt
voor alle uitzichtlozen, ontroostbaren, misdeelden.
Al wat je doet voor de minsten der mijnen, doe je voor mij.
Geen angst en verdriet,
wel tekenen van hoop,
van vertrouwen, van toekomst.
Anders dan je verwachtte.
Anders dan je hoopte.
Maar geen verloren ideaal.
Jezus laat zien wat het betekent om te zeggen:
niet mijn wil maar uw wil geschiede.
Daarom kunnen wij met hem bidden:
Onze Vader
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
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
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Broodbreking en Lam Gods
Communie
♫ Een schaal met brood (56)
Een schaal met brood, een beker wijn,
zal dat voor ons voldoende zijn.
Om licht te zien in duisternis,
om te verstaan wat vrede is.
Want God is ver en oorlog went.
En wie verstaat zijn testament.
Zijn woord dat ons vertrouwen vraagt,
en hoop en leven in zich draagt.
Ik ben uw brood, uw beker wijn,
de wereld zal gelukkig zijn.
Als zij de wegen op wil gaan
waarlangs ik haar ben voorgegaan.
Want hoe de mens ook vrede zocht
zij wordt alleen door hem gekocht.
Die niets meer te verliezen heeft
en zoals ik zijn leven geeft.
Wanneer gij brood breekt in mijn naam,
om vrede vraagt in uw bestaan.
En van de liefdesbeker drinkt,
Tezamen zijt en eenheid vindt.
Dan moet gij zelf tot voedsel zijn
voor allen die op aarde zijn.
En zal het brood, de beker wijn
U levenslang voldoende zijn.
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Slottekst: Steeds weer
Wat zijn dat voor mensen
die applaudisseren als je beroemd bent.
Maar als blijkt dat ze zelf niet beter van worden,
houdt hun applaus op.
Wat zijn dat voor mensen
die vrienden zijn als het je goed gaat.
Maar als blijkt dat het je slecht gaat,
komen ze niet meer.
Wat zijn dat voor mensen
die vol begrip praten over asielzoekers.
Maar als blijkt dat het hun naaste buren worden,
houdt hun begrip op.
Wat zijn dat voor mensen
die bij je willen zijn omdat je rijk bent.
Maar als blijkt dat je geen geld hebt,
praten ze niet meer met je.
Wat zijn dat voor mensen die luisteren
als jij spreekt over jouw koninkrijk.
Maar als blijkt dat het geen koninkrijk van pracht en praal is,
luisteren ze niet meer.
Wat zijn dat voor mensen
die jou juichend inhalen.
Maar als blijkt dat jij Jeruzalem binnengaat om veroordeeld te
worden zal duidelijk worden wat hun gejuich waard is.
Wat ben jij voor een Mens.
Trouw tot in de dood,
die van mensen weet en vergeeft,
steeds weer!
Slotgebed en zegen
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♫ Slotlied: Op alle wegen (19)
Refrein: Op alle wegen en in ieder land,
zijn wij op zoek naar de helpende hand.
Die ons de kracht geeft om verder te gaan,
als wij soms moe zijn in ons bestaan.
God had beloofd “Ik zal met u zijn”.
Hij heeft zijn volk uit Egypte bevrijd.
Door de zee en door de woestijn
naar het land van belofte geleid.
Refrein.
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven”.
hoorden de leerlingen van Gods zoon.
Al wat gij vraagt dat zal ik u geven
als gij de weg ga die ik u toon.
Refrein.

Samen op weg, in voorspoed en pijn.
Vol twijfel op zoek naar de hand die mij leidt.
Maar U hebt gezegd: “IK zal met u zijn,
van nu tot in alle eeuwigheid”.
Refrein: Op alle wegen en in ieder land,
zijn wij op zoek naar de helpende hand.
Die ons de kracht geeft om verder te gaan,
als wij soms moe zijn in ons bestaan.

Impuls wenst u nog een fijne zondag toe.

17

Wilt u een gezegend palmtakje hebben, dan kunt u die vanaf
Palmzondag (laten) afhalen
in de kerk tijdens de openingstijden:
H. Lucaskerk vrijdag 10.00-11.30 uur,
Pax Christikerk maandag 13.30-16.00 uur en donderdag 10.0016.00 uur.
Lukt dat niet dan kan het palmtakje ook thuisbezorgd worden;
belt u daarvoor naar het secretariaat op bovenstaande tijden.
Telefoon H. Lucaskerk 4702679 - Pax Christikerk 4741790

18

