Orde van dienst
Palmzondag 5 april 2020
Live uitzending via Apintie Televisie
Openingslied: Nanga palm wi de kon
1. Nanga palm wi de kon (2x)
W’e go mit’ wi Kownu na Yerusalen,
nanga palm wi de kon!
Refrein:
Yerusalen! (Yu kownu kon!) (2x)
Te A’e doro foto fu Yerusalen,
wi sa bari Hosana gi En!
2. Na tap’ buriki A de kon (2x)
Fa profeyt’ ben skrifi
“Luk’ na Bruidegom!”
Na tap’ buriki A de kon!
Refrein:
3. A go nyan now na Paskafeest (2x)
Fa den Dyu ben gwenti na Yerusalen,
den nyan drape na Paskafeest.
Refrein:
4. Now den singi Hosana gi En (2x)
Wan tu dey na baka, den sa bari:
“Na tap’ na kroysi, kiri En!”
Refrein:
5. Kristus kon na Yerusalen (2x)
A sa pina, dede, opo-baka tu,
fu wi kis’ nyun Yerusalen.
Refrein:

Verwelkoming door de bisschop
Palmwijding
Samenzang: De kinderen van Jeruzalem
De kind’ren van Jeruzalem,
loven de Heer met blijde stem,
en zingen juichend keer op keer:
“Geloofd zij onze God en Heer!”

Openingsgebed

Inleiding op de eerste lezing

Al op palmzondag, terwijl Jezus op Zijn ezel
Jeruzalem binnenkwam, waren de hogepriesters
en farizeeën bezig plannen te beramen om Hem te
doden. Jezus wist dat Hij in Jeruzalem zou sterven
en zo Zijn leven zou geven als losprijs voor velen.
Luisteren we dan naar de oude profetie van Jesaja,
over een lijdende Dienaar van God, wiens lijden
vergeving van zonden zou brengen voor de mensen.

Eerste lezing: Jesaja 50,4-7
Antwoord: Psalm 21
Antifoon: Mijn God, mijn God,
waarom verlaat Gij mij?
1. Ze lachen met mij, allen die mij zien,
ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
Hij steunt toch op de Heer?
Laat die hem dan redden, als Hij hem bemint.
2. Een meute honden jaagt mij op,
een bende booswichten houdt mij omsingeld.
Mijn handen en mijn voeten hebben zij gewond.
Mijn beenderen kan ik wel tellen.
3. Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit,
nu delen zij mij kleren onderling
en dobbelen om mijn gewaad.
Ach, Heer, houdt U niet ver van mij,
mij steun, kom haastig om mij bij te staan.

Inleiding op de tweede lezing

Paulus schreef in zijn brief aan de Filippenzen een
indrukwekkende hymne over de vernedering en
verheerlijking van Gods Zoon. Het voert ons binnen
in het hart van deze Goede Week.

Tweede lezing: Filippenzen 2,6-11
Evangelielezing: Matteüs 26,14 – 27,66

Homilie
Apostolische geloofsbelijdenis

van deze heil’ge stad?
’t Is heden: “Maranatha”
en straks de stem der haat!

Liturgie van de Eucharistie

Voorbeden

Acclamatie: Hosanna in de hoge, verhoor ons, Heer!

Offerande
Samenzang: De Koning van de vrede
1. De Koning van de vrede
komt in de hoofdstad aan:
de mensen zijn gezegend,
Hij komt in Godes naam.
Doet open nu de poorten,
de Koning komt er door.
“Och, Heer, geef ons nu voorspoed,”
zo roepen zij in koor.
2. Maar zullen zij geloven
en nemen zij Hem aan?
Of zullen zij Hem doden
en Gode wederstaan?
Ik zie de Koning komen,
die op een ezel rijdt.
De palmen van de bomen
zijn voor zijn voet gespreid.
3. Maar morgen is het anders,
dan wordt Hij zelf verhoogd,
en aan de boom gehangen
en als een vrucht geoogst.
Gij hogepriester Annas,
wat roept Jeruzalem?
Het roept vandaag: “Hosana!”
en morgen: “Weg met Hem!”
4. Gij, machtige Pilatus,
wat roept men voor uw huis?
Vandaag: “De Zoon van David”
en morgen: “Aan het kruis!”
En vorst van Galilea,
Herodus, wat hoort gij?
Vandaag is ’t: “Alleluja!”
en morgen al voorbij!
5. En grote hogepriester,
wat hoort gij, Kajafas?
Vandaag is het: “Messias”
en morgen: “Barabbas!”
Wat hoort men in de straten,

Sanctus: Hosana in de hoge
Refrein:
Hosana, hosana, hosana in de hoge (2x)
1. Heilig, heilig is de Heer,
de God der hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vervuld
van uw heerlijkheid
Refrein:
2. Gezegend Hij die komt
in de Naam van de Heer (2x)
Refrein:

Onze Vader: Wi Tata
Wi Tata, di de n’in’ heymel – Bresi sa de Yu Nen!
Yu kondre kon, Yu wani mu’ psa –
Yu wani mu’ psa na ini grontapu, soleki in paradeys –
Gi wi noya wi deybrede –
Gi wi pardon fu ala wi sondu –
Soleki wi gi trawan pardon –
No tyari unu na ini tesi –
Fri wi fu ogri alaten –
Bika Y’ab’ na kondre, na makti nanga glori –
Fu têgo, fu têgo, fu têgo nanga têgo –
Amen, amen, amen, amen! –
Amen, amen, amen, amen! –

Agnus Dei
Communielied: O Heer, die in ons midden
1. O Heer, die in ons midden,
in grote dienstbaarheid,
in liefde voor de mensen,
aan ’t kruis gestorven zijt.
Laat ons uw eenvoud leren,
maak onze liefde waar,
opdat wij ons bekeren,
U dienend in elkaar.
2. Maar hoog wordt Gij verheven,
Gij die de dood doorstond,

werd leidsman naar het leven,
Heer van een nieuw verbond.
En eeuwig blijft weerklinken,
hoog uit de wolk een stem:
“Mijn Zoon, de veelgeliefde!
Gij allen, hoort naar Hem!”

Communiegebed, mededelingen en zegen
Slotlied: Jezus, om Uw lijden groot
1. Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood,
onze redding in de nood, Kyrie eleison.
2. Heer, om uw zachtmoedigheid,
Vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit, Kyrie eleison.
3. Om de zalving door een vrouw,
vreugde-olie, geur en rouw,
teken van wat komen zou, Kyrie eleison.
4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison.
5. Jezus, om uw bloedig zweet,
als G’alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed, Kyrie eleison.
6. Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vrucht’loos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.
7. Om de doornen van uw kroon,
om de gees’ling en de hoon,
roepen wij, o mensenzoon, Kyrie eleison.
8. Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij, Kyrie eleison.
9. Heer, om uw vijf wonden, rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood, Kyrie eleison.

