
OP WEG NAAR PASEN 2020 
 
 
 
 
 
 

voor bezinning thuis in de Goede Week 
 

Vertrouwen in de tijd van het coronavirus 
 

  Het kwam plotseling heel dichtbij. De meeste bedreigingen kennen  
  we alleen maar van grote afstand. Denk aan de ellende die  
  vluchtelingen meemaken, aan de slachtoffers van de bosbranden  
  in Australië, aan de sprinkhanenplaag in Afrika. Aan het begin was  
  Corona ook nog veilig ver weg, in China. Maar met de eerste  
  infecties in Europa kwam de bedreiging ineens erg dichtbij. Binnen  
  hele korte tijd zag ons dagelijks leven er heel anders uit.  
  Bij velen lijkt het leven beheerst te worden door angst. Angst voor  
  iets ongrijpbaars, iets onzichtbaars. Angst is geen goede raadgever,  
  weten wij. Ik kan me door de angst laten leiden en gevangen laten  
  nemen. Of ik kan de angst wegstoppen en doen alsof de dreiging er  
  voor mij niet is. Beide houdingen helpen niet echt verder. 
  Ik zoek het meer in het vertrouwen, ondanks de angst die natuurlijk  
  ik ook voel. In het vertrouwen dat ik mij gesteund weet, los van alles  
  wat er gebeurt. Dat voel ik van de mensen om mij heen, maar meer  
  nog van de Eeuwige, die de grenzen van mijn menselijk bestaan te  
  boven gaat. Juist in deze veertigdagentijd op weg naar Pasen ben ik  
  mij ervan bewust, dat ik niet zonder dit vertrouwen kan leven! 
           (naar dominee Hans Koops) 
 

Niet ter communie 
 

  Het coronavirus maakt vieringen met veel mensen te riskant. We  
  kunnen wel thuis lezen in de bijbel, bidden en naar de mis op tv  
  kijken, maar we kunnen niet ter communie. Blijft over: de geestelijke  
  communie, het verlangen om met Christus verbonden te zijn. Voor  
  die geestelijke communie schreef de H. Alphonsus Liguori dit gebed:  
     “Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament  
      tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart  
      te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan  
      ontvangen, vraag ik U de genade van de geestelijke communie.  
      Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.  
      Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U scheiden. Amen.” 

Palmzondag 
 

Palmzondag: Jezus wordt bewonderd én wordt gehaat, 
wordt toegejuicht én wordt gekruisigd. Wie is Hij? Wie is 
Hij voor mij? 
 
 
 
 

Lied: Beeld van de Enige – Uw Zoon, onze broeder 

 
1.  Hij is het beeld van de Enige 
  die zich in liefde geeft. 
  Zijn hart klopt voor de menigte 
  die zonder herder leeft. 
 
2.  Een stal is zijn geboortegrond,  
  geen tempel, geen paleis: 
  één met wie klein is en gewond. 
  Wie daar hem zoekt, is wijs. 
 
3.  Hij wil niet heersen, komt als knecht,  
  leeft zonder macht en geld.  
  Hij gaat voor ruimte, vrede, recht,  
  gelooft niet in geweld. 
 
4.  Zijn kracht die iedereen geneest,  
  verwarmt wat is verkild. 
  Gezalfd, gedragen door de Geest  
  is hij als God zo mild. 
 
5.  Hij brengt veel mensen bij God thuis,  
  wekt vreugde en verzet,  
  wordt opgepakt, sterft aan een kruis,  
  heeft niet zichzelf gered.  
 
6.  Een dienaar, meer dan levensgroot. 
  Zijn trouw is ongehoord.  
  Zijn Vader wekt hem uit de dood,  
   geeft hem het laatste woord. 
 
7.  Zijn stem klinkt in een boek vol licht.  
  Bij twee of drie wil hij zijn. 
  De armen tonen zijn gezicht.  
  Hij komt in brood en wijn.       (Hans Harmsen) 



Witte Donderdag 
 

Uit de eerste brief van de apostel Paulus 

aan de christenen van Korinte (11, 23 – 26) 
 

  Broeders en zusters, zelf heb ik van de Heer de overlevering  
  ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer  
  Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, het 

dankgebed sprak, het brood in 
stukken brak en zei: ‘Dit is mijn 
lichaam; het is voor jullie. Blijf 
dit doen om Mij te gedenken.’ 
Na de maaltijd zei Hij zo ook 
van de beker: ‘Deze beker is het 
nieuwe verbond door mijn 
bloed. Blijf dit doen om Mij te 
gedenken, telkens wanneer jullie 
eruit drinken.’  

  Telkens als u dus dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u  
  de dood van de Heer totdat Hij komt. 
 

Uit het evangelie volgens Johannes (13, 12-15) 
 

  Toen Jezus de voeten van zijn leerlingen had gewassen en zijn  
  bovenkleren had aangetrokken, nam Hij weer aan tafel plaats en zei:  
  ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?  
   Jullie noemen Mij meester en Heer, en terecht, want dat ben Ik.  
   Welnu, als Ik, jullie Heer en meester, jullie voeten heb gewassen,  
   dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen.  
   Ik heb jullie het voorbeeld gegeven:  
   je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan.’ 
 

Goede Vrijdag 
 

12e statie: Jezus sterft aan het kruis 

Het is bijna drie uur. Jezus bidt hardop voor de 
mensen die Hem dit hebben aangedaan. Hij 
blijft tot het laatste moment trouw aan zijn 
Vader en aan de mensen. Zo sterft Jezus de 
kruisdood. 
 

Lied: Niemand leeft voor zichzelf, 

        niemand sterft voor zichzelf. 

        Wij leven en sterven voor God onze Heer: 

        aan Hem behoren wij toe. 

Pasen 
 

ergens kwam een mens vandaan 
met ogen vol van mededogen 
om mensen wie dan ook bewogen 
ten diepste met ons lot begaan 

 
zijn leven lang droeg hij op handen 
al wie kwetsbaar was en klein 
hij bleef maar rukken aan de banden 
die hen beletten vrij te zijn 

 
liefde en gerechtigheid 
heeft hij vanuit Uw hart beleefd 
ruimte schiep hij wijd en zijd 
ten dode toe heeft hij geleefd 

 
hij hield U aan uw woord 
dat mensen U ter harte gaan 
door Uw toedoen leeft hij voort 
U hebt hem op doen staan 

 
een mens die zo voor leven streed 
U hebt zijn naam voorgoed geschreven 
hem opgewekt tot eeuwig leven 
om wie hij was en wat hij deed 

 
al wie bij hem wil behoren 
en ook laat zien wat liefde doet 
zo’n leven gaat nooit meer verloren 
voorgoed heeft hij Uw hand ontmoet 

 
het perspectief dat hij ons bood: 
geen mens die uit Uw handen valt 
Uw trouw houdt nergens halt 
zelfs niet voor de dood  (Hans Harmsen) 

 
 
 
 
De Heer is waarlijk opgestaan! 

Halleluja! 
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