
Hjemmeandagt til Palmesøndag med evangelielæsning
og palmevelsignelsen.

Til brug Palmesøndag den 5. 04.2020

Find en grønne gren som kan velsignes og bliver en minde om denne dags særlig fejring. Dette kan
gøres f.eks. på en tur i skoven med børnene. Grenen kan I som vanligt sætte bag krucifikset eller ikon.

Vælg en som vil lede jer i bønen. Er du alene, husk at hele menigheden samles i dag i bøn på trods af
fysisk afstand. Det er Jesu kærlighed som forener os.

Ser man en messe i TV eller internet, kan andagten bedes som optakt til messen.
I Aarhus streamer vi messen fra vores kirke kl.10.00

Leder: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen

(Denne del siges kun hvis flere er til stede)
Leder:Kære kristne!
Fastetiden igennem har vi beredt vort sind ved bod og ved kærlighedens gerninger. I
dag samles vi med hele Kirken for at fejre palmesøndag som optakt til vor Herres
påskemysterium: hans lidelse og opstandelse. For at fuldbyrde dette mysterium hold
Kristus sit indtog i sin by Jerusalem. Lad os derfor med tro og hengivenhed genopleve
dette indtog som bragte os vor frelse: Lad os følge Herren for at vi ved hans nåde må
blive forenet med ham i hans lidelse og således også kunne få del i hans opstandelse.

Leder: Lad os bede.
Gud, lad troen vokse hos dem, som håber på dig,
og lyt i mildhed til vor bøn:
I dag bærer vi disse grene
som en hyldest til den sejrende Kristus.
Lad os i ham bære frugt for dig ved gode gerninger.
Han, som lever og råder fra evighed til evighed.

Alle: Amen

Harman vievand hjemme, kan man bestænke grenene med det.

En person fra familien læser nu evangelietekst om Jesu indtog i Jerusalem.

Fra Mathæus evangeliet:

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to
disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde
et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen
spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem
tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:

Sig til Zions datter:
Se, din konge kommer til dig,



sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.

Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og
føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare
bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen.
Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:

Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!

Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte: »Hvem er
han?« og skarerne svarede: »Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa.«

Dette er Guds ord.

Alle: Gud skal tak og lov.

Grenen kan nu sættes på et passende sted, f.eks. bag familiens krucifiks eller ikon.
Forstætterman med messen kan andagten afsluttes here.
Fejrer man den på et andet tidspunkt kan den asfluttes med Fadervor og korstegn.


