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Zesde zondag van de Veertigdagen 
Palm- en Passiezondag  rood (intrede) en paars (passie) 
Begin van de Stille Week 
 

INTREDE 
De gemeente verzamelt zich op een geschikte plaats buiten het kerkgebouw. Waar 
dat gebruikelijk is, voegen de kinderen zich met de palmpaasstokken bij de 
gemeente. Allen hebben een palmtak (en palmpaasstok) in de hand. Allen zingen 
de antifoon. 
 
Waar geen processie buiten het kerkgebouw gehouden kan worden, wordt de 
intocht van de Heer gevierd binnen het kerkgebouw in de vorm van een intrede 

van kerkenraadsleden, gemeenteleden en, waar dat gebruik is, de kinderen met 
hun palmpaasstokken. Zij verzamelen zich achter in de kerk. Alle deelnemers aan 
de dienst hebben een palmtak (en palmpaasstok) in de hand. Allen staan en 
zingen de antifoon. 
 
Hosanna de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de 
naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen! 
 Matteüs 21:9b 
of: 
 
Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van 
Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en 

zegevierend, nederig en rijdend op een ezel, op een ezels-

hengst, een ezelinnejong. Zacharia 9:9 

 
De antifoon kan ook vervangen worden door een passend lied, bijvoorbeeld Ps. 
118:9 of Gezang 42. 
 
GEBED BIJ DE INTREDE 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
 
Laat ons bidden 

... gebedsstilte ... 
Heer God, 
Gij, die uw Zoon Jezus Christus 
in deze wereld hebt gezonden 
om ons voor te gaan 
naar Jeruzalem 

de stad van de vrede – 
zegen ons 
als wij met palmtakken in de hand 
Hem willen volgen op zijn weg.  

Vervul ons met zijn kracht, 
zodat wij met Hem opgaan 





Tijdeigen: Veertigdagentijd  112 

en eenmaal achter Hem aan 
het nieuwe Jeruzalem 
mogen binnengaan. 
Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 
EVANGELIE BIJ DE INTREDE 

Jaar A Matteüs 21:1-11 

Jaar B Marcus 11:1-11 of Johannes 12:1-24 
Jaar C Lucas 19:[28] 29-40 

 
Nu begint de processie naar het kerkgebouw. De voorganger zegt: 
Laat ons voortgaan in vrede. 
In de Naam van de Heer. 
 
De kinderen met hun palmpaasstokken gaan voorop. De dienstdoende 
kerkenraadsleden en de voorganger besluiten de processie. Tijdens de processie 
zingen allen: 
Psalm 24 eventueel gevolgd door Psalm 47, Psalm 147:12-20 
(berijmd Ps. 147:5,6,7) en Zingend Geloven 1&2/29. 
De processie wordt afgesloten met 
Psalm 118:1-2, 19-29 (berijmd Ps. 118:1,7,8,9,10). 
 
Allen gaan zitten, de voorganger wisselt de stola van rood naar paars en begint 
de dienst van de heilige Schrift en de Maaltijd van de Heer met het 
GEBED VAN DE ZONDAG 
 
 

EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Barmhartige, 
God in alle eeuwen, 
Gij hebt het uw Zoon niet bespaard, 

maar Gij hebt Hem aan ons allen overgegeven, 
opdat Hij de zonden van de wereld zou wegdragen. 
Geef, zo bidden wij U, 
dat wij dit met heel ons hart geloven 
en ons leven daarnaar richten. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 

Thora  Exodus 15:27 - 16:7 
Graduale Ps. 73:9,10 
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Epistel Filippenzen 2:5-11 
Psalm  Psalm 22:1-22 
Evangelie Johannes 12:12-24 
Zondagslied Gez. 121: ‘God lof! Nu is gekomen’ 

 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Als een mens onder de mensen, 

bereid tot het uiterste te gaan, 
tot zelfs een vernederende dood, 
werd uw grote Zoon, God, 
een bezielend voorbeeld 
van wat dienstbaarheid betekent. 

Geef ons de bereidheid 
deel te nemen aan zijn dienst, 
dan zal zijn opstanding uit de dood 
onze eigen vreugde worden. 

 
jaar A 

 
Gebed van de zondag 

Levende God, 
Gij komt ons tegemoet 
en toont ons uw aangezicht 
in een geslagen en vernederd mens, 

Jezus, de Man van smarten, 
die ons aller dienstknecht is geworden. 
Onthul ons het geheim 
van zijn lijden en sterven; 

maak ons bereid Hem te volgen 
en zijn kruis te dragen, 

in deze goede dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 50:4-7 [Jesaja 52:12 - 53:12] 
Antwoordpsalm Psalm 73:13-20 
Brieven Filippenzen 2:5-11 

Psalm  Psalm 22:1-22 
Evangelie Matteüs 26:1 - 27:66 
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Slotgebed 

Verborgen God, 
wij danken U voor Hem 
die door lijden en dood heen 
uw Zoon is gebleken, 
de Rechtvaardige bij uitstek,  
de nieuwe Adam. 

Prent zijn beeld in ons hart, 
zodat wij bevrijd herademen, 
omdat niets ons scheiden kan 
van uw barmhartige liefde, 

in deze goede dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 

Gebed van de zondag en Slotgebed: als in jaar A 
 
Profeten Jesaja 50:4-7 [Jesaja 52:12 - 53:12] 

Antwoordpsalm Psalm 73:13-20 
Brieven Filippenzen 2:5-11 

Psalm  Psalm 22:1-22 
Evangelie Marcus 14:1 - 15:47 
 
jaar C 

 
Gebed van de zondag en Slotgebed: als in jaar A 

 
Profeten Jesaja 50:4-7 [Jesaja 52:12 - 53:12] 
Antwoordpsalm Psalm 73:13-20 
Brieven Filippenzen 2:5-11 

Psalm Psalm 22:1-22 
Evangelie Lucas 22:1 -23:56 


