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JESAJA 50,4-7 

Eerste lezing uit de profeet Jesaja 

God de HEER heeft mij de gave van het 
woord geschonken: 
ik versta het de ontmoedigden moed in te spreken. 
Elke morgen spreekt Hij zijn woord, 
elke morgen richt Hij het woord tot mij 
en ik luister met volle overgave. 
God de HEER heeft tot mij gesproken 
en ik heb mij niet verzet, 
ik ben niet teruggedeinsd. 
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, 
mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten, 
en mijn gezicht heb ik niet afgewend 
van wie mij smaadden en mij bespuwden. 
God de HEER zal mij helpen: 
daarom zal ik niet beschaamd staan 
en zal ik geen spier vertrekken. 
Ja, ik weet dat ik niet te schande zal worden. 

  

  

FILIPPENZEN 2,6-11 

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Filippi 

Broeders en zusters, 
Hij, die bestond in goddelijke majesteit 
heeft zich niet willen vastklampen 
aan de gelijkheid met God. 
Hij heeft zichzelf ontledigd 
en het bestaan van een slaaf op zich genomen. 
Hij is aan de mensen gelijk geworden. 
En als mens verschenen 
heeft Hij zich vernederd 
door gehoorzaam te worden tot de dood, 
tot de dood aan het kruis. 
Daarom heeft God Hem hoog verheven 
en Hem de naam verleend 
die boven alle namen is. 



Opdat bij het noemen van zijn Naam 
zich iedere knie zou buigen 
in de hemel, op aarde en onder de aarde, 
en iedere tong zou belijden, 
tot eer van God de Vader: 
Jezus Christus is de Heer. 

  

  

MARCUS 11,1-11 

Intrede in Jeruzalem uit het evangelie volgens Marcus 

Toen ze dicht bij Jeruzalem waren, 
bij Betfage en Betanie, 
tegen de Olijfberg aan, 
stuurde Hij twee van zijn leerlingen eropuit 
met de opdracht: 
'Ga naar het dorp daar vlak voor je. 
Meteen als je er binnenkomt, 
zul je een veulen vinden dat vastgebonden staat 
en waarop nog geen mens gezeten heeft. 
Maak het los en neem het mee. 
Als iemand tegen jullie zegt: "Wat doen jullie daar?" 
zeg dan: "De Heer heeft het nodig; Hij stuurt het meteen weer terug." 
Ze gingen weg en vonden een veulen, 
vastgebonden bij een deur, buiten aan de straat, 
en ze maakten het los. 
Sommige omstanders zeiden tegen hen: 
'Wat doen jullie daar, waarom maken jullie dat veulen los?' 
Ze antwoordden hun zoals Jezus gezegd had. 
En ze lieten hen hun gang gaan. 
Ze namen het veulen mee naar Jezus, 
wierpen er hun kleren overheen, 
en Hij ging erop zitten. 
Velen spreidden hun kleren uit op de weg, 
anderen deden hetzelfde met twijgen die ze op het veld gesneden hadden. 
Zowel de mensen die voorop gingen als die volgden, schreeuwden: 'Hosanna 
Gezegend is Hij die komt 
in de naam van de Heer. 
Gezegend het koninkrijk 
dat komen gaat, 
van onze vader David. 
Hosanna in de hoogste hemel! 
Hij trok Jeruzalem binnen en ging naar de tempel. 
Toen Hij alles in ogenschouw genomen had, 



ging Hij, omdat het al laat was, 
samen met de twaalf naar Betanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Ensor - De intrede van Christus in Brussel in 1889 
Ensor begon aan dit monumentale werk (2,58 meter hoog en 4,31 meter lang) toen hij 28 
jaar was. Min of meer in het midden van het doek is Christus te zien. Hij zit op een ezel en 

wordt begeleid door een juichende menigte, een fanfare en mensen met maskers op, 
waarmee Ensor de spot drijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


