
 

 

               
     Palmzondag 

Wij houden stand  
Op Palmzondag – Wij houden stand – horen wij hoe Jezus de stad Jeruzalem intrekt op een 

ezelsveulen, het lastdier van de armen. Na een leven, verborgen voor de macht, wordt hij                         

als een koning ingehaald. Een koning die zich laat inspireren en zijn leven laat richten door de 

Thora. De confrontatie blijft niet uit. Palmzondag gaat ook over de weg naar een rechtvaardige 

samenleving, een moeilijke weg met veel obstakels. Wij die kiezen voor de 25%-revolutie 

mogen hopelijk met de profeet zeggen: ‘De heer heeft mijn oor geopend en ik heb mij niet 

verweerd. Ik ben niet teruggedeinsd.’ 

 

Samen zingen we een stukje uit het toverlied,               en blazen we 

bellen in het rond 

Met 25% kan je zeker en vast toveren. Als we allemaal een stukje delen en 

herverdelen zoals onze bellenblazers dan is dit meer dan genoeg om het 100% 

anders te doen. Tover jij ook mee ? 

 

Als hij kon toveren kwam alles voor elkaar 

Als hij kon toveren was niemand de sigaar 

Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren 

Dan hielden alle mensen van elkaar. 
 
Welkom  
 
Vandaag, Palmzondag. Nu is het zover, nu zal het gebeuren. 

Dat Jezus, na een leven verborgen voor de macht, 

naar Jeruzalem gaat en de stad binnenkomt. 

Hoe zal deze confrontatie verlopen ? 

 

Maar ook wij krijgen een paar vragen op ons bord. 

Gaan we in op de vragen die Jezus ons stelt ?   

Gaan we met hem mee op weg doorheen het lijden ? 



Vandaag mogen we, hier en nu, beleven wat Jezus ons heeft nagelaten.  

Brood breken en delen,  hem aanwezig weten in ons midden.  

Mogen we hier samen zijn,  in de naam van de Vader,  

Zoon en Heilige Geest. Amen + 

 

Moment van inkeer   
 

Hoe ver gaan we in onze solidariteit met landen in het Zuiden ? 

Hoe ver gaan we in het veranderen van onze levensstijl ? 

Hoe ver gaan we in het breken en delen ? 

 

     We maken het even stil 

Palmliturgie Mt 21, 1-11  

Palmwijding + 
 

Een eeuwenoude traditie : op Palmzondag palmtakjes zegenen  

en ze dan meenemen naar huis om ze een plaatsje te geven. 

Deze palmtakjes verwijzen naar de vreugde omdat we in Jezus de Messias 

hebben gevonden. Hij die ons leven zin en toekomst geeft.  

Maar tegelijkertijd herinneren deze takjes ons aan de tragiek en het 

onbegrip, de pijn en het lijden dat Jezus heeft doorstaan, en die de mensen 

nog steeds moeten doorstaan omwille van hun inzet  

voor een meer rechtvaardige en liefdevolle wereld. 

 

Samen :   Vader van het leven,  

zegen de palmtakken die we hier verzameld hebben.  

Dat wij hierin mogen herkennen  

dat Jezus die doorheen lijden en dood moest,  

toch de weg naar de toekomst geopend heeft. 

Geef ons de kracht om hem te volgen. 

Dat we niet terugdeinzen als het moeilijk wordt.  

Wij vragen het U in zijn naam voor vandaag en alle dagen.  

Amen 



Evangelie Mt 27,11-54   
Een weergave om naar te luisteren wat nog komen gaat door Peter Biesbrouck. 

Jezus was die nacht gevangen genomen door de soldaten.                                                                  

Zij hebben Hem geslagen, uitgelachen, geboeid en een kroon van doornen op zijn hoofd 

gezet.  Zijn eigen volk roept: kruisig Hem! De wereld sluit zich op in een burcht van steen: 

Judas die Jezus verraadt. Petrus die Hem verloochent. Pilatus die Jezus veroordeelt. 

Pilatus zegt:"Ik vind geen schuld in Hem."                                                                                                           

En toch wil hij met die veroordeling niets te maken hebben.                                                          

Hij laat water brengen en wast zijn handen 

Jezus, Gij hebt gezegd: Niemand heeft groter liefde dan deze, die zijn leven geeft voor zijn 

vrienden. Maar wij beschuldigen soms onze medemensen door kwaad te spreken, door hen 

verdacht te maken. Vergeef ons, als wij zoals Pilatus, anderen veroordelen voor ons 

eigenbelang. Jezus trok de stad uit, naar Golgotha, terwijl Hij zelf het kruis droeg. 

Door vrijwillig het kruis te dragen wil Hij ons overtuigen van zijn liefde.                                      

Hij nodigt ons uit met Hem de weg te gaan van het kruis, bereid uit groen hout als teken 

van leven. Wie mijn leerling wil zijn, moet zijn kruis opnemen en Mij volgen, zei Hij. 

Jezus is afgemat en moe. Hij struikelt en valt op de straatstenen. Niemand helpt Hem. 

Wij dromen allemaal van een mooie wereld vol vrede en rechtvaardigheid.                                            

Maar wij staan zo dikwijls op een afstand passief toe te kijken.                                                         

Wij berusten: het kan tóch niet. Geef ons kracht om te herbeginnen, Heer 

Jezus is dankbaar dat Maria daar is, al kan zij niets zeggen of doen. 

Haar aanwezigheid sterkt en troost Hem. Wij vinden het zo normaal dat een moeder, een 

vader steeds aan ons denkt, voor ons bezig is. Het zou even vanzelfsprekend moeten zijn 

dat wij er ook voor anderen zijn. 

Jezus' stappen worden onzeker. De weg is nog lang.                                                                    

Hij zou onderweg kunnen bezwijken onder de last van het kruis.                                                

Ook de soldaten merken dat. Simon, een boer uit Cyrene, bruin van de aarde,                             

keert terug van het veld. Hij wordt door de soldaten gedwongen                                                          

het kruis van Jezus te helpen dragen. Geef dat ook wij niet voorbijgaan aan het leed en de 

pijn van anderen, leer ons hulp bieden waar wij kunnen 

Jezus is uitgeput. Hij heeft pijn en dorst. Veronika stapt uit de menigte en wringt zich 

tussen de soldaten tot bij Jezus. Zij reikt Hem een doek aan en droogt ermee zijn bebloed 

en bezweet gezicht af. Meer kan zij niet doen. 

Jezus, Jij laat Je ontmoeten in het gelaat van wie lijdt en vernederd wordt,                                  

van wie slachtoffer is van oorlog en geweld.                                                                                 



Met de situatie in verschillende landen,  oorlogslanden, …                                                  

begrijpen we beter dan ooit wat dat betekent... 

Ondanks de hulp van Simon en Veronika is Jezus totaal uitgeput.                                                

Hij valt voor de tweede maal onder het gewicht van het kruis.                                              

Opnieuw komt Simon hem helpen…    

En wij? 

Zelfs nu Hij zelf zo verschrikkelijk lijdt, kijkt Jezus naar het verdriet van anderen.                              

Hij spreekt woorden van troost tot de vrouwen:                                                                              

“Ween niet om Mij, maar nu om u zelf en uw kinderen.                                                                     

Vrees niet, want Ik ben altijd bij jullie.” 

Eindelijk bereikt Jezus de Kalvarieberg.                                                                               

Soldatenhanden grijpen Hem vast                                                                                                          

en rukken Hem de kleren van het lichaam.                                                                                  

Ook deze laatste beschutting wordt van Hem weggenomen. 

Hij wordt vernederd voor alle omstaanders. 

Als een misdadiger aan het kruis geslagen Intussen                                                                 

maken de soldaten ruzie om zijn kleed. Zij loten erom.                                                             

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. 

Onder het kruis van Jezus staan Maria en Johannes met nog veel anderen. 

Jezus roept: “Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? 

Woorden van volle overgave  “Vrouw, ziedaar Uw Zoon. Zoon. Ziedaar Uw moeder.” 

Jozef van Arimathea legt Jezus in een graf, dat hij heeft laten uithouwen in een rots.                                                                                       

Een grote, zware steen wordt voor de opening van het graf gerold. 

Alles wordt nu stil. Er rest ons alleen nog ongeloof en verbijstering…                                                                                 

Hoe is dat alles met Hem kunnen gebeuren?  

 

Samen ons geloof beleven 
 

Ik geloof in het leven 

Ik geloof in Irma, Laurent, Celia, Dulce, Chantal 

Ik geloof in de keuze van de 25%-revolutie 

Ik geloof in evenwaardig delen 



Ik geloof in vechten tegen de droogte 

in opstaan tegen de klimaatverandering, in vechten tegen kindersterfte 

in opstaan voor het recht van de kleine landbouwers 

overal op onze kostbare aarde 

  

ik geloof in mezelf 

mijn openstaan voor verandering 

mijn kleine stapjes zetten 

mijn zoekend zijn in deze grote wereld 

  

ik geloof in kracht 

iemand die het goed met ons voorheeft 

die door de vingers ziet die opvangt, altijd weer 

Hij is de drijfveer, de lokroep,  

het brood op de tafel dat ons wakker schudt. 

 
Gebed bij brood en wijn… voedsel op onze weg 
Danken en solidair aan tafel gaan… 

 
V.  Lieve God, Vader, Moeder, 

in de veertigdagentijd worden we telkens uitgenodigd om  

stil te staan bij onrecht, onvrede, macht, bezitsdrang… 

Broederlijk Delen herhaalt de boodschap  

‘met 25% kunnen we het 100% anders doen’. 

 

Samen: We zijn dankbaar voor wie zich inzet  

in de vele bewegingen en organisaties die ijveren  

voor rechtvaardigheid, vrede en een leefbare wereld. 

   Samen maken wij een keuze voor echte solidariteit.  

 

L.  Jezus gaat de berg op met enkele leerlingen. 

‘Wie de berg opgaat, zich in stilte terugtrekt en zich dicht bij God mag 

weten en voelen, krijgt uitzicht op wat komen moet. Dit doet opstaan 



om naar anderen toe te gaan en Gods droom samen waar te maken’.  

(H.B.) 

 

Samen:   Wij krijgen inzicht als we de berg afdalen  

met nieuwe moed, lef en doorzettingsvermogen.  

Zoals de boeren en vrouwen uit Guatemala die 

ijveren voor zuiver water, respect voor hun grond  

en werknemers.  

 

L. Wonderen gebeuren wanneer mensen geloven in een project, wanneer 

mensen een toekomst plannen:  

de landbouwers in Burkina Faso kiezen om voedsel te telen in 

harmonie met de natuur, 

vrouwen in Rwanda zetten een eigen onderneming op  

via opleidingen en financiering. Zo geven zij een toekomst  

aan hun gezin. 

 

Samen:  Wij erkennen ieders stem, wij zien het alternatief  

en zijn dankbaar voor de kleine wonderen die dagelijks gebeuren 

in ontmoetingen en solidariteit tussen mensen. 

 

L.  We worden op-standig en we houden stand.   

De 25% revolutie doet ons kiezen om de weg te gaan naar een 

rechtvaardige samenleving. Vaak geen gemakkelijke weg 

maar we laten ons inspireren door Jezus en geloven in een toekomst 

voor elk kind, elke vrouw en elke man.  

 

V. Jezus toonde ons op die laatste avond welke weg van breken en delen 

hij gaat… 

       Woorden van Leven  

 

Samen: Jezus’ Geest mag ons bezielen dag na dag, 

  Zijn liefde mag ons inspireren. 

  Zijn inzet geeft ons kracht om liefdevolle,  

  solidaire stappen te zetten. 



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 in eeuwigheid.  Amen. 

 

Vredeswens 
 
Samen aan tafel 

 

Prent het in mijn hart Heer, Jij bent het levend brood 

 
 

Een afsluiter voor Onderweg 
 

In Jeruzalem, stad van vrede,  

verwelkomen wij Jezus als een dienaar van het leven.  

Zijn weg loopt verder door lijden en dood heen.  

Zijn woord en voorbeeld blijven ons bij,  

en zetten ons in beweging richting Beloofde Land, Rijk van God,  

een transparante samenleving in vrede en gerechtigheid. Amen 

 

Zending en Zegen + 
 
Het is de prachtige zegen van Aäron, broer van Mozes.  



In het boek Numeri, dat de gebeurtenissen behandelt van de Israëlieten gedurende 

hun verblijf in de woestijn, na de uittocht uit Egypte, geeft God aan Aäron de 

opdracht om het volk te zegenen. 

 

Zegenen = zich liefdevol over het volk buigen, het nabij zijn. 

Bewaren = het volk beschermen tegen alle kwaad. 

Zijn gelaat over iemand laten stralen = het goed willen met die mens.  

Zijn gelaat naar iemand keren = bijzondere aandacht hebben voor die mens. Iemand 

sjaloom toewensen = hem een diepe vrede in het hart toewensen. 

 

Ha Bracha  (zang: Joshua Aaron) 

 

Moge de Heer u zegenen en u bewaren. 

Moge de Heer het licht van zijn gelaat 

over u doen schijnen en u genadig zijn. 

Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 

 

Laat zijn goedheid op jou stralen 

meer dan duizend generaties, 

jouw familie en jouw kinderen 

en hun kinderen en hun kinderen. 

 

Zijn nabijheid gaat voor jou uit 

en komt na jou en is naast jou 

en rondom jou en binnen in jou. 

 

Hij is met jou in de ochtend, in de avond, 

in jouw komen en gaan, 

in jouw huilen en lachen. 

Hij is voor jou. 
 

 
Laten wij van hier gaan onze ogen gericht op Jezus  

met in ons hart de kracht van Gods liefde die alle leven koestert  

en bewaart tot in lengte van dagen.  

Wij buigen en vragen de zegen van God,                       



de drie-Ene die alles heel maakt en verbindt,  

Vader, Zoon en heilige Geest. Amen + 


