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Toelichting

De vertaling van Mattheüs 21 : 1 t/m 9, voor zondag Palmarum, is genomen uit de vertaling
van het Nederlands Bijbelgenootschap.
De woorden van de evangelist kunnen worden gelezen door een lector.
De woorden van Jezus en het ‘Hosanna’ worden gezongen door de cantorij en
Liedboek voor de Kerken 42 door cantorij en gemeente.

Liedboek voor de Kerken 42 is niet bedoeld als afsluiting van de ‘Intocht’,
maar als lied na de verkondiging.
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De intocht in Jeruzalem

Mattheüs 21 : 1 - 9

1.En toen zij Jeruzalem naderden en te Bethfagé kwamen, aan de Olijfberg, toen zond Jezus
twee discipelen uit, tot wie Hij zeide:
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4. Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet,
toen hij zeide:

6. Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden, zoals Jezus hun had opgedragen,
7. brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten.
8. En het merendeel der schare spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van
de bomen en spreidden die op de weg.
9. En de scharen, die voor Hem uitgingen en die volgden,
riepen, zeggende:
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(10. En toen Hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide
- Wie is dit? En de scharen zeiden: Dit is de profeet, Jezus, van Nazareth in Galiléa.)
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2. Verheug u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren met God en met ere.
De wagens, de paarden, de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen, Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.
3. Verheug u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.
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