
 
 

       

Voor aanvang viering: GvL nr. 456 Het lied van Gods aanwezigheid 

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: GvL nr. 25-III Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Kyrie 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Jesaja 43,16-21 

Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg legt, een baan door de 
onstuimige golven; en die wagen en paard daarover laat gaan, leger 
en strijdmacht, gesloten aaneen, maar dan gaan ze rusten, staan 
niet meer op, uitgeblust zijn ze, uitgedoofd als een vlaspit. Denk niet 
meer aan het verleden en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is:  
Ik onderneem iets nieuws, het begin is er al: ziet ge het niet? Een 
weg leg Ik door de steppe, rivieren laat Ik stromen door de woestijn. 
De wilde dieren zullen ontzag voor Mij hebben, de jakhalzen en de 
struisvogels; want door de steppe laat Ik beken stromen, rivieren 
door de woestijn, zodat mijn uitverkoren volk zich kan laven: en dit 
volk dat Ik Mij gevormd heb zal mijn lof verkondigen! 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang/psalm: 126-II 

2e Lezing: Filippenzen 3,8-14 

Broeders en zusters, Ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer 
Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Christus heb ik alles 
prijsgegeven en houd ik alles voor afval als het er om gaat Hem te 
winnen en één te zijn met Hem. Ik heb geen eigen gerechtigheid op 
grond van de wet; mijn gerechtigheid komt door het geloof in 
Christus, ze is een gave van God en steunt op het geloof. Ik wil 
Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden  
en de gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken 
in zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit 
de doden. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt.  
Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door 
Christus Jezus. Nee, vrienden, ik beeld mij niet in er al te zijn.  
Alleen dit: ik vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me 
ligt, ik storm af op het doel: de prijs van Gods heerlijke roeping. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 254 

Evangelie: Johannes 8,1-11 

In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg. ’s Morgens vroeg 
verscheen Hij weer in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe.  
Hij ging zitten en onderrichtte hen. Toen brachten de 
schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was 
betrapt. Zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot Hem: 
“Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl ze overspel 
bedreef. Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te 
stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij ervan?” Dit bedoelden ze als een 
strikvraag in de hoop Hem ergens van te kunnen beschuldigen. Jezus 
echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. 
Toen zij bij Hem aanhielden met vragen richtte Hij zich op en zei tot 



hen: “Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen 
op haar werpen.” Weer boog Hij zich voorover en schreef op de 
grond. Toen zij dit hoorden dropen zij een voor een af, de oudsten 
het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw die daar was 
blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: “Vrouw, 
waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?” Zij 
antwoordde: “Niemand, Heer.” Toen zei Jezus tot haar: “Ook Ik 
veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270a 

Verkondiging 

Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte:  GvL. nr. 844 Attende Domine couplet 5 

Prefatie  1 van de Veertigdagentijd 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, 
altijd en overal. Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met 
een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van 
meer toeleg op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de 
naaste, van grotere trouw aan de sacramenten, waarin wij zijn 
herboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade die Gij uw 
kinderen hebt toegezegd. Daarom, met alle engelen, machten en 
krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij 
U en zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus 

Eucharistisch gebed VIII nr. 734 blz. 812    

Acclamatie: GvL nr. 307 



Pater Noster: GvL nr. 820 

Vredeswens 

Agnus Dei 

Communielied: GvL nr. 585 De eerste uit de doden  

Slotgebed (allen gaan staan) 

Mededelingen 

Zegen 

Slotlied: GvL nr. 417 De aarde is vervuld (couplet 1, 2, 6 en 7) 

Achterop de tafel ligt een intekenlijst voor wie een grote Palmtak wil 
hebben. 
 
Zaterdag om 11.00 uur gaan de kinderen Palmpaasstokken maken. 
 
Achterop de tafels liggen folders en inschrijfformulieren voor het 
Willibrord-Zomerkamp in juli. 
 
Na afloop is er een deurcollecte voor de Vastenactie.  
In de bijlage leest u er meer over. 
 
De mistijden op Palmzondag zijn zoals gebruikelijk. 
 
In het kader van het Leerhuis houdt Jan Eijken op donderdag 11 april 
aanstaande een lezing over zijn proefschrift over interculturele 
kerkopbouw in de Schilderswijk in Den Haag. De avond vindt plaats in het 
MOC, Teniersstraat 17, en begint om 20.00 uur. Meer informatie vindt u in 
de flyer achterin de kerk en op de website van de parochie. 

 


